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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРСР  Програма за развитие на селските райони

МЗХГ  Министерство на земеделието, храните и горите

БНБ Българска народна банка

БВП Брутен вътрешен продукт

НТООД Нетърговскиорганизации, обслужващидомакинствата 

НСИ Национален статистически институт

ХИПЦ Хармонизирани индекси на потребителските цени 

БДС Брутна добавена стойности

ЕСС Единен счетоводен стандарт

П1-6 Приоритет 1-6

ПО  Приоритетна област

ГРЕ  (АWU) Годишна работна единица

ДФЗ – РА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция

ОПИК Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност"

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието

ЕСФ Европейски социален фонд

УО Управляващ орган

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

БАБХ Българската агенция по безопасност на храните 

ВОМР Водено от общностите местно развитие

СВОМР Стратегии по подхода “Водено от общностите местно развитие„

МИГ Местни инициативни групи 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието

ИСУН ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 

ОСП Обща селскостопанска политика

ГДИ Годишни доклади за изпълнението

ИГРП Индикативна годишна работна програма

БФП Безвъзмездна финансова помощ

ВПС Висока природна стойност

БЖП Биологично животновъдство в преход 

БРП Биологично растениевъдство в преход

БПП Биологично пчеларство в преход

ИЗП Използвана земеделска площ 

НСОРБ  Национално сдружение на общините в Република България
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1. Общ преглед на икономическото състояние

Съгласно годишния доклад на БНБ през 2018 г. в реално изражение БВП на България
е  нарастнал  с  3.1%  (3.8%  през  2017  г.),  като  най-висок  принос  за  растежа  на
икономическата активност е имало частното потребление, а инвестициите в основен
капитал и правителственото потребление са допринесли в по-ниска степен. Износът
на стоки и услуги през 2018 г. се е понижил с 0.8% и е имал определящо значение за
забавянето на растежа на реалния БВП спрямо предходната година. Спадът на износа
се дължи, както на фактори по линия на предлагането с еднократен характер, така и на
отслабване  на  икономическата  активност  в  някои  важни  за  България  търговски
партньори  като  Турция  и  еврозоната.  Под  влияние  на  силното  вътрешно  търсене
вносът на стоки и услуги е нараснал с 3.7% през 2018 г., с което приносът на нетния
износ  за  растежа  на  реалния  БВП е  бил  отрицателен  -2.8  процентни пункта  (-0.8
процентни пункта за 2017 г.).

Темп на  изменение  на  БВП в  реално  изражение  и  принос  по  компоненти  на
крайното използване (спрямо предходната година, сезонно неизгладени данни)

 Таблица 1

Изменение
(%)

Приноси
(процентни 
пунктове)

Изменение
(%)

Приноси
(процентни 
пунктове)

Брутен вътрешен продукт 3.8 3.8 3.1 3.1
Крайно потребление 4.3 3.3 6.0 4.6

Потребление на домакинствата 4.5 2.7 6.3 3.8
Потребление на НТООД 6.7 0.0 12.3 0.1
Индивидуално потребление на правителството 3.0 0.2 3.1 0.2
Колективно потребление 4.4 0.3 6.3 0.5

Бруто образуване на основен капитал 3.2 0.6 6.5 1.2
Физическо изменение на запасите - 0.6 - 0.1
Нетен износ на стоки и услуги - -0.8 - -2.8

Износ на стоки и услуги 5.8 3.7 -0.8 -0.5
Внос на стоки и услуги 7.5 -4.5 3.7 -2.3

2017 2018

Източници: НСИ, изчисления на БНБ [t1_AR_2018_Real&Lab.xls, sheet ‘FU’]
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Темп на  изменение  на  БВП в  реално  изражение  и  принос  по  компоненти  на
крайното използване (%,  процентни пунктове  спрямо съответното тримесечие  на
предходната година, сезонно неизгладени данни)
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Крайно потребление Бруто образуване на основен капитал
Физическо изменение на запасите Салдо (износ-внос)
БВП - произведен

Източници: НСИ, изчисления на БНБ [t1_AR_2018_Real&Lab.xls, sheet ‘g_FU’]

Пазарът  на  труда  е  продължил  тенденцията  на  подобряване,  като  се  наблюдава
понижение на равнището на безработица и нарастване на реалната работна заплата.
Броят на заетите общо за икономиката се е понижил с 0.1% спрямо 2017 г., което се
дължи изцяло  на  спада  на  самонаетите  в  селското  стопанство,  докато  заетостта  в
индустрията и услугите се е  повишила с 1.3%. Под влияние на тези развития и в
условията  на  високо  потребителско  доверие,  частното  потребление  е  ускорило
растежа си до 6.4% в реално изражение през 2018 г. (4.5% през 2017 г.).
Растежът  на  инвестициите  в  основен  капитал  се  е  ускорил  до  6.5%  в  реално
изражение  (3.2%  през  2017  г.),  като  бе  определен  главно  от  нарастването  на
правителствените  инвестиции  и  в  по-малка  степен  от  частните  инвестиции.
Значителният  растеж на  правителствените  инвестиции отразяваше едновременното
увеличение  на  националните  и  съфинансираните  от  ЕС  капиталови  разходи.
Потенциални  фактори,  които  ограничаваха  растежа  на  частните  инвестиции,  бяха
отслабването на външното търсене в хода на 2018 г. и влошаването на очакванията на
фирмите за бъдещата икономическа активност през втората половина на годината.
Брутната добавена стойност общо за икономиката забави темпа си на растеж до 3.0%
в реално изражение през 2018 г. (4.2% за 2017 г.).  Спад на добавената стойност от
1.1% беше отчетен в сектора на селското стопанство, докато индустриалният сектор и
секторът на услугите нараснаха съответно с 1.3% и 4.0%.
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Темп на изменение на брутната добавена стойност в реално изражение и принос
по отрасли (спрямо предходната година, сезонно неизгладени данни)

 Таблица 2

Изменение
(%)

Приноси
(процентни 
пунктове)

Изменение
(%)

Приноси
(процентни 
пунктове)

Брутна добавена стойност 4.2 4.2 3.0 3.0
Селско, горско и рибно стопанство 8.9 0.4 -1.1 -0.1
Индустрия* 4.1 1.2 1.3 0.4
Услуги 3.9 2.6 4.0 2.7

2017 2018

* Промишленост и строителство.
Източници: НСИ, изчисления на БНБ. [t1_AR_2018_Real&Lab.xls, sheet ‘PA’]

Темп на изменение на брутната добавена стойност в реално изражение и принос
по отрасли (%, процентни пунктове спрямо съответното тримесечие на предходната
година, сезонно неизгладени данни)
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Селско, горско и рибно стопанство Промишленост
Строителство Услуги
БДС - общо за икономиката

Източници: НСИ, изчисления на БНБ. [t1_AR_2018_Real&Lab.xls, sheet ‘g_PA’]

През 2018 г. развитията на пазара на труда останаха благоприятни. Броят на наетите се
повиши  с  0.8%  (0.3%  през  2017  г.),  като  растежът  бе  широко-обхватен  по
икономически  сектори.  В  селското  стопанство  бе  отчетен  спад  на  самонаетите  от
7.5%,  което  отразяваше  базов  ефект  от  силното  нарастване  през  2017  г.  поради
фактори с еднократно въздействие.  В неаграрния сектор най-висок растеж на броя на
заетите  бе  наблюдаван в  подсектора на  услугите  „създаване и разпространение на
информация“  (5.6%)  и  в  строителството  (5.2%),  докато  понижение  бе  отчетено
единствено при „операции с недвижими имоти“ (-2.0%).
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По данни от Наблюдението на работната сила на НСИ равнището на безработица се
понижи до 5.2% средно за 2018 г. (6.2% през 2017 г.). Според данните на Агенцията по
заетостта за броя на регистрираните безработни коефициентът на безработица също
продължи да се понижава и средно за 2018 г. възлезе на 6.2% (7.2% през 2017 г.). По
данни от Наблюдението на работната сила през 2018 г. броят на безработните до 1
година се понижи в по-голяма степен от този на продължително безработните лица (за
период над 1 година), вследствие на което делът на продължително безработните в
общия  брой  на  безработните  в  страната  възлезе  на  58.6%  (55.0%  през  2017  г.).
Коефициентът  на  икономическа  активност  във  възрастовата  група  15–64  години
продължи да се повишава, като достигна 71.5% (71.3% през 2017 г.). Същевременно
броят  на  обезкуражените  лица се  понижи от  115.8  хил.  души средно  за  2017 г.  и
възлезе на 85.4 хил. души през 2018 г.
Запазващото се силно търсене на труд, повишението на минималната работна заплата
и  минималните  осигурителни  прагове,  по-високата  осигурителна  вноска  за  фонд
„Пенсии“  и  увеличението  на  възнагражденията  в  публичния  сектор  повлияха  за
нарастването на разходите за труд. Общо за икономиката компенсацията на наетите се
повиши с 6.5% в номинално изражение (10.9% през 2017 г.).  Компенсацията на един
нает се увеличи с  5.6% на годишна база,  като растежът беше широко-обхватен по
сектори  и  с  най-високи  темпове  в  подсекторите  на  индустрията  (11.8%  в
промишлеността и 17.6% в строителството).  Номиналната работна заплата общо за
икономиката нарасна с 5.0% през 2018 г. (9.9% през 2017 г.), като в реално изражение
растежът възлезе на 2.3% (8.6% през 2017 г.), за което повлия по-високата инфлация
при потребителските цени.
Производителността  на  труда  засили  темпа  си  на  растеж  до  3.2%  (2.0%  през
предходната година). Най-висок темп на нарастване по подсектори бе наблюдаван при
„операции с недвижими имоти“ (11.6%) и „финансови и застрахователни дейности“
(6.1%), докато най-силно понижение отчете секторът „създаване и разпространение на
информация“ (-2.5%).
Поради забавянето на растежа на компенсацията на един нает и ускоряването при
производителността на труда темпът на нарастване на номиналните разходи за труд на
единица продукция се забави съществено до 2.4% (8.4% през 2017 г.)
Брутният опериращ излишък общо за икономиката ускори темпа си на растеж до 6.3%
през 2018 г. (4.5% през 2017 г.), като това развитие се дължеше изцяло на сектора на
услугите при отчетен спад в селското стопанство и индустрията.
През  2018 г.  дефлаторът  на  БВП  възлезе  на  3.6%.  По  компоненти  на  крайното
използване всички дефлатори бяха положителни: на бруто образуването на основен
капитал  (3.1%),  на  правителственото  потребление  (7.9%)  и  частното  потребление
(2.5%), както и на износа (3.0%) и вноса (2.9%) на стоки и услуги. По икономически
сектори положителни стойности на дефлатора бяха отчетени в индустрията (1.6%) и
услугите (4.9%), докато в аграрния сектор дефлаторът беше отрицателен (-3.2%).
В края на 2018 г. годишната инфлация при потребителските цени възлезе на 2.3%,
като се ускори спрямо декември 2017 г. (1.8%). Най-висок принос към инфлацията в
края на годината имаха услугите (1.2 процентни пункта) и храните (0.6 процентни
пункта).
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Повишаването на инфлацията в хода на годината се определяше в голяма степен от
групата  на  услугите  и  енергийните  продукти.  Значителното  нарастване  на
международната цена на петрола в евро средно за 2018 г.  беше основен фактор за
увеличението на цените на  горивата.  След като през по-голямата част  от  годината
енергийните  продукти  имаха  определящо  значение  за  повишаването  на  общата
инфлация, техният принос се сви съществено в края на годината (до 0.1 процентен
пункт),  което отразяваше спада на цената на петрола. За ускоряването на темпа на
инфлация при групата  на  услугите  оказаха влияние по-високите цени на горивата,
еднократни фактори при услугите по настаняване и пътно-транспортните застраховки,
както и нарастването на потребителското търсене.
По-слабата  реколта  на  пшеница  в  България  и  в  глобален  план  в  съчетание  с  по-
високите  разходи  за  труд  в  селското  стопанство  през  2018  г.  бяха  определящи за
положителния  принос  на  храните  към  общата  инфлация  на  годишна  база  към
декември. Същевременно, независимо от поскъпването на пшеницата понижаването
на общия индекс на  международните цени на  храните в  евро имаше ограничаващ
ефект върху инфлацията при храните. Положителният принос на стоките и услугите с
административно определяни цени към инфлацията в края на годината отразяваше
предприетите от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) повишения на
регулираните  цени  на  топлоенергията  (от  началото  на  юли  и  октомври  2018  г.),
електроенергията  (от  началото  на  юли  2018  г.),  водоснабдяването  (от  началото  на
януари  2018 г.)  и  на  природния газ  (от  началото на  юли 2018 г.).  В  следствие на
увеличаването на акцизната ставка върху цигарите, тютюневите изделия също имаха
положителен принос към инфлацията.
През  2018  г.  базисната  инфлация  (невключваща  цените  на  храните,  енергийните
продукти,  административно  определяните  цени  и  тютюневите  изделия)  продължи
възходящата си тенденция, започнала в края на 2017 г., като към декември възлезе на
2.5% (0.3% през декември 2017 г.).  Динамиката на базисната инфлация отразяваше
ускорения темп на нарастване на цените на услугите,  както и плавното свиване на
отрицателния принос на нехранителните стоки. По-високата инфлация при групата на
услугите  се  определяше  главно  от  цените  на  услугите  по  настаняване  и  пътно-
транспортните  застраховки,  при  които  оказа  влияние  действието  на  еднократни
фактори. Друга подгрупа на услугите, при която беше отчетено ускоряване на темпа
на инфлация бе тази на общественото хранене, за което влияние оказа възходящата
динамика при  цените на  преработените  храни.  През  2018 г.  нехранителните  стоки
продължиха да имат отрицателен принос към базисната инфлация, въпреки че в края
на годината се наблюдаваше свиване на годишния спад на цените в тази група (-0.5%
към декември, при -0.9% в края на 2017 г.).

Евростарт 2008 ЕООД, гр. София, п.к.1408, ул. „Димитър Манов” 33, ет.2, офис 8,
 телефон: 028519386, факс: 024672844; email: office  @  eurostart  2008.  eu                         

                                                  8

mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu


Годишен темп на инфлацията и принос за нея на основни групи стоки и услуги

   Фиг.3
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Енергийни продукти
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Инфлация на годишна база (%)

Натрупана инфлация  по  ХИПЦ от  началото  на  годината  и  принос  за  нея  на
основни групи стоки и услуги

 Таблица 3

2.7 0.65 2.4 0.60
2.5 0.40 2.5 0.42
3.0 0.24 2.2 0.18
1.2 0.31 5.0 1.24
3.0 0.18 4.3 0.24
-0.6 -0.02 3.6 0.12
-2.0 -0.10 2.4 0.11
2.2 0.25 6.7 0.77
6.9 0.47 1.0 0.08
6.7 0.41 -0.4 -0.03
-0.9 -0.20 -0.5 -0.11
2.6 0.43 1.9 0.32
2.7 0.13 4.1 0.19

2018 г.
1.8%

 Инфлация темп на 
инфлация по 

групи (%)

2017 г.
2.3%

темп на 
инфлация по 

групи (%)

принос 
(процентни 
пунктове)

принос 
(процентни 
пунктове)

    Непреработени храни 
 Услуги 

    Транспортни услуги
    Обществено хранене

 Храни 
    Преработени храни

 Тютюневи изделия

 Промишлени стоки 

    Телекомуникационни
    Други услуги 
 Енергийни продукти
    Транспортни горива

 Стоки и услуги с административно определяни цени

Източници: НСИ, изчисления на БНБ.
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През 2018 г. се наблюдава увеличение на възстановените средства по програми на ЕС
спрямо 2017 г..

Според резултатите от анкетата за кредитната активност на банките, провеждана от
БНБ на тримесечна база,  през 2018 г.  търсенето на кредитен ресурс от фирмите и
домакинствата  е  продължило  да  нараства.  Основните  фактори,  които  според
отговорите на банките са повлияли за повишеното търсене на корпоративни кредити
през годината са били ниските нива на лихвените проценти и търсенето на средства за
финансиране на инвестиции и за закупуване на оборотни средства и запаси.

Според оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция
по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2018 г. възлиза на 8 077.2 млн.
лв., което е с 2% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи
на спад в обемите - с 3.1%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 414.0 млн. лв. и
отбелязва  намаление  спрямо  2017  г.  с  2.8%.  Намалението  е  в  резултат  на  спад  в
обемите - с 4.6%. Продукцията в животновъдството е 1 978.0 млн. лв. и е на същото
ниво, както през 2017 година.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство
през 2018 г., достига 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3% повече от предходната година.
Увеличението се дължи на увеличение в обемите с 1.3% и цените - с 3.0%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през
2018 г., достига 3 404.7 млн. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г., което е в резултат на
понижение в цените - с 1.2%, и намаление на обемите - с 8.4%.

Смесеният  индекс  на  нетния  доход  по  факторни  разходи  намалява  с  14.8%,  а  на
нетния опериращ излишък/смесен доход - с 18.7%, което е в резултат на намалените
обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2017 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2018
г. намалява спрямо 2017 г. с 30.5%.

Брутната добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през
2017 г. възлиза на 87 634 млн. лева (44 807 млн. евро) по текущи цени, като бележи
реален ръст от 4,2% спрямо предходната година. Добавената стойност на субектите от
аграрния сектор през 2017 г. е в размер на 4 114 млн. лева по текущи цени. В реално
изражение тя нараства с 8,9% на годишна база.
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БДС по икономически сектори за периода 2013 – 2017 г., %

 Фиг.4

Източник: НСИ

2.    Макроикономически анализ

Макроикономическият  анализ  има  за  цел  да  демонстрира  ефекта  от  ПРСР  на
макроикономическо ниво, като за целта изчислява по-обобщени показателите от тези,
които се използват за отчитане изпълнението на ПРСР. Ползата  от  този анализ се
състои в получаването на ориентировъчни стойности на важни общи показатели, за
по-общо оценяване въздействието от програмата, планиране  и оценяване на различни
сценарии за въздействие. При големите системи често настъпва загуба на ориентация,
дали  постигнатите  макроикономически  цели  са  ниски,  задоволителни  или  високи
спрямо  вложения  ресурс.  Настоящият  анализ  използва  като  мерна  единица
финансирането /в евро/, в дадено направление на икономиката. Посочените проценти
съответно представляват финансовия принос на ПРСР /числител/, спрямо финансовия
принос на националната икономика /знаменател, в който се съдържа и приносът на
ПРСР/,  в  дадено  направление  на  развитие.  Когато  националната  икономика  влага
малко средства, приносът на ПРСР може да достига високи процентни стойности. В
редица случаи високият процента на въздействие на ПРСР означава, че икономиката
не  влага  достатъчно  средства,  а  не  означава  че  ПРСР влага  голям обем средства.
Например,   на  ниво  приоритети,  въздействието  на  ПРСР на средна годишна база,
спрямо въздействието на националната икономика, в т.ч. частен и публичен сектор е
следното:

 П1 Поощряване на  трансфера  на  знания и  иновациите  в  селското   и  горското
стопанство  и селските райони Хоризонтален приоритет, които се изпълнява чрез
мерките по следващите приоритети;
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 П2  Подобряване  на    жизнеспособността    на  стопанствата   и
конкурентоспособността на  всички видове      земеделие      във всички    региони;
насърчаване      на      новаторски селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите - 0,75 на сто;

 П3  Насърчаване  на  добро  организиране  на  хранителната  верига,  в  т.ч.
преработката и търговията  със селскостопански продукти,            хуманното
отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство - 4,86
на сто;

 П4 Възстановяване,        опазване  и укрепване на екосистемите, свързани   със
селското  и горското стопанство - 22,93 на сто;

 П5 Насърчаване на ефективното използване на ресурси и подпомагане на прехода
към икономика с ниска въглеродна интензивност и устойчивост към измененията
на  климата  в  секторите  на  селското  и  горското  стопанство  и  хранителната
промишленост 305 на сто, т.е. приносът на ПРСР, във финансово изражение,  е
трикратно по-висок от този на националната икономика;

 П6  Насърчаване  на  социалното  приобщаване,  намаляването  на  бедността  и
икономическото развитие в селските райони - 8,88 на сто.

Подразбира  се,  че  посочените  проценти  са  съпоставими по  величина  за  различни
периоди на отчитане – едногодишен, 2, 3 и т.н., тъй като съотношенията които тези
проценти представляват не се отличават с особена динамика и са дадени на средна
годишна база.   В  представения  динамичен  модел,  могат  да  се  въвеждат  различни
времеви  интервали.  Когато  интервалът  на  отчитане  е  зададен  за  няколко  години,
разликата в изчисления процент ще настъпи поради това, че субсидиите на ПРСР са
предварително определени в нейния бюджет и не нарастват, докато за същия период
БВП нараства и частично се капитализира в последователните години.

Определянето  на  приноса  на  националната  икономика,  в  области  където  има
интервенции  на  ПРСР  е  изключително  сложна  задача.  За  целта  са  използвани
таблиците  “Ресурс  -  Използване”,  публикувани  от  НСИ.  Същите  представляват
интегрирана  част  от  годишните  национални  сметки  и  представят  в  окончателен,
балансиран  вид  икономическите  категории  в  състава  на  БВП,  детайлизирани  в
структура  по  групи  продукти  и  услуги,  видове  производствени  дейности,  видове
категории на крайното потребление. Те са разработени на основата на концепциите и
дефинициите на Европейската система от национални и регионални сметки(ЕСС'95 за
таблиците  до  2010г.  и  ЕСС'2010  за  таблиците  след  2010г.)   за  третиране  на
транзакциите, икономическите субекти, класификационните принципи за групиране
на статистическите единици така,  както те се прилагат в останалите разработки на
националните  сметки.  Най-общо  казано,  таблиците  “Ресурс  -  Използване”  дават
изходна  информация,  за  потреблението  по  икономически  дейности,  т.е.  кой  вид
субект,  какви средства  изразходва годишно,  за  какъв  вид потребление.  Тези данни
трябва  да  се  анализират  и  групират,  за  да  се  получи  например  стойността  на
вложенията  и  разходите  на  националната  икономика  в  икономия  на  енергия  и
намаляване на емисии, за да може в случая средствата по П5 от ПРСР - Насърчаване
на ефективното използване на ресурси, да се съпоставят с тази стойност.  
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В  представения  аналитичен  модел,  в  известна  степен   е  отчетена  и
субсидиарността/допълването на  частните и  публичните инвестиции.  Например,  за
получаване на определена инвестиционна помощ от ПРСР, бенефициентът трябва да
изпълни условие за  съ-финансиране на  част от  инвестицията.  Част от това частно
финансиране също може да се отнесе към косвените финансови ефекти от ПРСР, тъй
като е ниска вероятността бенефициентът да инвестира въобще собствени средства,
ако не получи субсидията от ПРСР.

В приложения динамичен модел, в червените полета могат да се въвеждат различни
стойности. В поле съдържащо число със син или черен цвят се съдържа формула, но
също може да  се  въведе  число,  в  случай че  структурата  на  мерките е  значително
изменена.  Например  инвестициите  по  М04  са  разпръснати  в  различни  области  с
поставен акцент от най-различни приоритети – в три области на П2, в една на П3, в
една на П4, в четири на П5 и в една област на П6. Ако това разпределение значително
се  измени,  в  полето  „Инвестиции  в  материални  активи  (член  17)   [Евро]“  може
директно  да  се  промени  стойността  и  така  да  се  пренебрегне  съществуващото
разпределение на средствата по приоритети.

Някои  от  процентите  в  представения  графичен  модел  изобщо  не  могат  да
представляват  съотношение  на  вложени  парични  средства,  например  заетостта.
Процентът на заетостта, по своята същност е разлика между процента на намаляване
на заетите в сектора и процента на увеличаване на заетите в резултат на мерките на
ПРСР. При това, процентът ще е трайно отрицателен, защото интервенциите на ПРСР
не могат да преобърната тази тенденция, а само я смекчават.

Някои от процентите в представения графичен модел са синтетично получени. Такъв е
процентът  на  увеличение  на  БДС,  дължащ  се  на  ПРСР.  Използван  е  мотъд  на
възвръщаемост  на  инвестициите  и  този  процент  се  извежда  от  средната
доходоносност  на  инвестициите  в  сектора.  Тази  средна  стойност  за  целия
селскостопански е от порядъка на 3,6 Евро БДС на 1 Евро инвестиция, като е отчетен
и приносът на брутното капиталообразуване,  при въвеждане в модела на по-дълъг
период  за  отчитане.  В  противен  случай,  за  да  се  получи  точната  БДС в  сектора,
дължаща се именно на ПРСР е необходимо да се обобщят финансовите отчети на
всички бенефициенти, а такива липсват и обработката им би била неоправдан разход
на административни и аналитични ресурси. Изчислените индикатори на програмата
не могат да дадат БДС на бенефициентите, защото отчитат нейното нарастване на ГРЕ
/годишна работна единица/. Не е известно и колко ГРЕ са работили в стопанствата на
бенефициентите. Известно е само колко ГРЕ са работили в сектора на национално
ниво. Екстраполация на данните в случая не е валиден способ за анализ, тъй като в
различните стопанства заетостта може да варира в много широки граници. В случай
че сумарната БДС на бенефициентите в бъдеще бъде точно получена от самите техни
финансови отчети и тя се окаже по-ниска от процента в представения графичен модел,
от  това  могат  да  се  направят  изводи и  може би един от  възможните  такива е,  че
бенефициентите използват субсидията за техника, съоръжения и сгради, които не са
им особено необходими.   

Насоките,  за разбиране на приложения графичен модел, може да се обобщят както
следва:
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- Когато  процентът  за  дадено  направление  е  около  50%,  това  означава,  че
икономиката влага в това направление съпоставими суми с тези влагани от ПРСР на
годишна база;

- Когато  процентът  за  дадено  направление  е  много  висок,  това  означава,  че
икономиката  не  влага  средства  в  това  направление,  поради  което  средствата
планирани по ПРСР са от преобладаващо значение за напредъка в това направление;

- Когато  процентът  за  дадено  направление  е  нисък,  това  означава  главно,  че
държавата и общините също влагат значителни средства в това направление;

- Повечето от процентите се отнасят за приноса на ПРСР на национално ниво –
опазване на природните ресурси, заетост, образование, култура, БВП и т.н, но има и
такива, които се отнасят само за сектора, тъй като съпоставката с националното ниво
не  представлява  интерес  –  например  по-важно  е  колко  ПРСР  допринася  за
увеличаване на добавената стойност в селското стопанство, а не в икономиката като
цяло,  или  например  в  икономията  на  енергия  в  селското  стопанство,  а  не  в
икономиката въобще;

- На следващата страница е приложено само изображение на графичния модел.
На практика той се използва в електронен вид, тъй като е динамичен и се визуализира
по-добре във формат excel;

- Областта на приоритетите на ПРСР е очертана в правоъгълник. Подразбира се,
че в модела не участват директни плащания на земеделски производители, програми
за  регионално  развитие,  туризъм  и  др.,  тъй  като  целта  на  модела  е  да  се  отчете
влиянието  единствено  но  ПРСР,  върху  по-важните  макроикономически
характеристики.
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 Фиг.5
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3.     Преглед на получените данни

В изпълнение на плана за оценка на ПРСР, Министерство на земеделието, храните и
горите  отправя  официално  искане  за  предоставяне  на  информация  за  целите  на
оценката до:

- Дирекция „Земеделие и регионална политика“ към МЗХГ;

- Дирекция „Държавни помощи и регулации“ към МЗХГ;

- Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ към МЗХГ;

- Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ към
МЗХГ;

- Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към МЗХГ;

- Дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХГ

- Отдел „Агростатистика“ към МЗХГ;

- Национален статистически институт;

- Българска агенция по безопастност на храните;

- Държавен фонд „Земеделие” – РА;

- Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ);

- Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

В  отговор  на  направените  искания,  в  периода  15.02.2019  г.  –  14.05.2019  г.,  на
оценителя са предоставени следните информация и данни, осигурени от Възложителя,
както следва:

1. БАБХ:

Разпределение  на  стопанствата  (млечно  говедовъдство)  и  брой  животни  към
31.12.2018 г.

2. МЗХГ:

2.1. Дирекция „Държавни помощи и регулации“ – Информация за разработените 
и прилагащи се държавни помощи, както и постигнати резултати за 2018 г.

2.2. Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ – агростатистика
2.3. Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“ - Информация 

за  промени  в  законодателството  по  отношение  на  пазарните  мерки  и  
организациите на производители за 2018 г., спрямо 2017 г.

2.4. Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ - Информация за промени 
в законодателството относно поземлените отношения и комасацията за   
2018 г., спрямо 2017 г.;
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2.5. Дирекция „РСР”, Отдел „ВОМР” – информация относно:
- Дейности, извършени от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;
- Дейности по сключване на споразумения за изпълнение на стратегия за ВОМР

с одобрените кандидати по процедура BG06RDNP001-19.001;
- Дейности, свързани с прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение

на дейности за сътрудничество на МИГ“;
- Дейности по одобряване на общия размер на финансовата помощ по подмярка

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на местните
инициативни  групи,  одобрени  в  рамите  на  втория  прием  на  проектни
заявления;

- Дейности  по  одобряване  на  бюджет  за  2018  г.  за  текущи  разходи  и
популяризиране,  по  подмярка  19.4  „Текущи  разходи  и  популяризиране  на
стратегия за ВОМР“;

- Дейности по извършване на посещения на място на информационни срещи в
рамките на прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за ВОМР“;

- Дейности свързани с промени в споразуменията за изпълнение на стратегии за
ВОМР;

- Промени,  изискващи  сключване  на  допълнително  споразумение  към
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР;

- Промени, изискващи едностранно одобрение от УО на ПРСР 2014 – 2020;
- Дейности свързани с предоставяне на методическа помощ на МИГ, наблюдение

и контрол върху изпълнението на стратегиите за ВОМР;
- Активиране  и  създаване  на  оценителни  сесии  по  процедури  за  прием  на

проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегии за ВОМР;
- Участие на експерти в комисии за подбор;
- Дейности по проведени обучения на представители на МИГ;
- Дейности,  извършени  от  Управляващия  орган  на  Оперативна  програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;
- Указания за прием и изпълнение на проекти за изпълнение на  стратегии за

ВОМР;
- Подготовка  на  Условия  за  кандидатстване  и  обявени  за  кандидатстване

процедури по първа покана;
- Напредък МИГ от втора покана;
- Дейности,  извършени  от  Управляващия  орган  на  Оперативна  програма

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.;
- Предоставяне на постоянна информационна, методическа и експертна помощ

на МИГ за изпълнение на стратегиите за ВОМР;
- Осъществява  се  постоянно  взаимодействие  между  УО  на  ОПИК  с

Управляващите органи на финансиращите програми и МИГ в изпълнение на
стратегиите за ВОМР при многофондово прилагане на подхода ВОМР;

- Обявяване на  процедури за подбор на проекти в ИСУН 2020;
- Определяне на наблюдатели без право на глас във всяка оценителна сесия;
- Проверка на процедури и сключване на административни договори;
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- Организиране на обучение на МИГ за изпълнение на стратегиите за местно
развитие;

- Предоставяне на информация от страна на МИГ относно готовността им да
изпълнят идентифицираните мерки с финансиране по програмата;

- Дейности, извършени от Управляващия орган на ОПНОИР 2014-2020 г.;
- Дейности, извършени от Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.;
- Одобрени за финансиране проектни предложения по под мярка 19.3 на мярка

19 ВОМР от ПРСР 2014 – 2020 г.;

- Процедури,  открити  в  периода  01.07.2018  –  22.11.2018  г.  по  мерките  от
стратегиите за ВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;

- Процедури на 5 МИГ, одобрени по втора покана по подмярка 19.2, които се
съгласуват от УО на ОПРЧР;

- 1.3.14 Обявени процедури за подбор на проекти с повече от един краен срок за
подаване на  проектни предложения,  с  целия предвиден финансов ресурс по
съответната мярка в стратегии за ВОМР;

3. НСИ – информация относно:

- Брутен вътрешен продукт през 2018 година;
- Индекси на цените в селското стопанство за 2018 година;
- Индекси на  цените  на  стоки  и  услуги  за  текущо  потребление  в  селското

стопанство за 2018 г.;
- Икономически сметки за селското стопанство през 2018 година;
- Търговия на България с трети страни за 2018 година, включително за стокови

групи свързани със  селско стопанство -  глави от  1 до 24 от комбинираната
номенклатура;

- Търговия на  България  с  ЕС  за  2016-2017  година,  включително  за  групи
свързани  със  селско  стопанство  -  глави  от  1  до  24  от  комбинираната
номенклатура;

- Годишна инфлация за 2018 година;
- Индекс на разходите на работодателите за труд за 2018 година, включително за

сектор селско стопанство;
- Ключови показатели за България – последни налични данни, които включват и

декември 2018 г.;
- Основни  резултати  от  наблюдението  на  работната  сила  през  2018  година  –

включително за селско стопанство;
- Електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и дял на

веи в брутното крайно потребление на енергия;
- Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване към декември 2018

година;
- Демографски процеси през 2018 година;
- Производителност  на  труда,  заети  лица  и  отработено  време  за  четвъртото

тримесечие на 2018 г.;
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- Преки чуждестранни инвестиции и разходи за  придобиване на  дълготрайни
материални активи през 2018 г.;

- Актуализация на наличните контекстни индикатори на ПРСР2014-2020.

4. ДФЗ – информация относно:

- Информация, валидна към 31.12.2018 г. по всички мерки от ПРСР 2007-2013,
по  които  не  са  били  извършени  окончателните  плащания  по  изпълнени
договори/ангажименти към 31.12.2015 г., за календарната 2018 г.;

- Проблеми при  прилагането  на  Програмата  и  действията,  предприети  от
Разплащателната агенция с оглед на преодоляването на тези проблеми (общо и
по отделни мерки);

- Проблеми при прилагането на ПРСР;
- Стъпки, предприети от Разплащателната агенция за гарантиране качеството и

ефикасността на прилагането на Програмата;
- Данни,  валидни  към  31.12.2018  г.,  относно  напредъка  по  индикаторите  за

резултат  по  ПРСР,  съгласно  разработените  бланки  от  Националния
статистически институт, съвместно с УО на ПРСР и ДФЗ-РА;

- Информация за изпълнението на М02, подмерки 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.1, 6.3, 7.2, 7.6,
М08 (преходни данни за поети ангажименти от предходен програмен период),
М09,  М10,  М11,  М12,  М13,  М14  и  М20.  Информацията  съдържа  данни  за
постъпили  заявления,  сключени  договори,  поети  ангажименти  по  ОПА,
извършени  авансови,  междинни,  окончателни  плащания  по  ОПА,
бенефициенти, място на извършване на инвестиционните намерения, статус на
проектите към 31.12.2018 г. и др.

5. НССЗ -  Доклад  за  консултантската  дейност  на  Национална  служба  за  съвети  в
земеделието  (НССЗ)  и  постигнатите  резултати  във  връзка  с  изпълнението  на
мерките от програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. за периода
2014–2017  г.  и за периода 01.01. - 31.10.2018 г.

6. ИАОС – Индекс на птиците, обитаващи земеделски земи за 2017 г., количество на
нитрати  във  водите,  органични  вещества  в  обработваемата  земя,  емисии  на
парникови газове от селското стопанство.

За целите на междинната оценка на ПРСР 2014 – 2020 г. е взета предвид следната
нормативна и фактологична информация:

- Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета;

- Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013  година  относно  финансирането,  управлението  и  мониторинга  на  общата
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селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета;

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на  Съвета  относно подпомагане на  развитието на  селските  райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

- Общата селскостопанска политика (ОСП);

- Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. /прието с
Решение № 532 на Министерския съвет от 21.07.2014 г./;

- Национална стратегия за развитие на земеделието в България 2014-2020 г.;

- Национална програма за развитие: България 2020;

- ЗАКОН за опазване на околната среда;

- Наредба за  условията  и  реда за извършване на екологична оценка на  планове и
програми;

- Наредба  за  условията  и  реда  за  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху
околната среда;

- Национално и европейско законодателство в областта на агрохранителната верига
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-
agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-agrohranitelnata-veriga/nacionalno-
zakonodatelstvo/

- Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 -
2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.;

- Програма на правителството за стабилно развитие на република България в сектор
земеделие, селско стопанство и гори за периода 2014-2018 г.;

- Стратегията „Европа 2020“;

- Годишни доклади за изпълнението /ГДИ/ на ПРСР – 2016 и 2017 г.;

- Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г.;

- ПРСР за периода 2014—2020 г.,  точка 9 – План за оценка и точка 11 – План на
показателите;

- Насоки за изготвяне и изпълнение на плана за оценка на ПРСР за периода 2014—
2020 г.;

- Технически насоки на  Европейската мрежа за  оценка на  развитието на  селските
райони  („Експертна  мрежа  за  оценка“)  функционираща  под  ръководството  на  ГД
„Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.
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4.     Преглед на реализираните интервенции към 31.12.2018 г. по ПРСР 2014-2020

Общият  бюджет  на  ПРСР  2014-  2020  в  размер  на  2  917  848  203  евро  /публични
средства/  и  индикаторите  за  изпълнение  са  обособени  общо  в  17  мерки  и  една
Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства.

Прием на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2015 г.:

През 2015 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки:

 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;

 мярка 10 „Агроекология и климат“;

 мярка 11 „Биологично земеделие“;

 мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“;

 мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“.

Прием на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2016 г.:

През 2016 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки:

 подмярка 2.1.2. „Консултански услуги за малки земеделски стопанства”;

 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;

 mодмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”;

 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всчки видове малка по мащаб инфраструктура”;

 подмярка  7.6  „Проучвания  и  инвестиции,  свързани  с  поддържане,
възстановяване и подобряване на селата в селските райони”;

 подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие”;

 подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие”;

 мярка 10 „Агроекология и климат“;

 мярка 11 „Биологично земеделие“;

 мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“;
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 мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“.

Прием на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2017 г.:

През 2017 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки:

 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаб инфраструктура” – прием на заявления за подпомагане
за община Хитрино;

 мярка 10 „Агроекология и климат“;

 мярка 11 „Биологично земеделие“ ;

 мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“;

 мярка  13  „Плащания  за  райони,изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“;

 мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;

Прием на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 през 2018 г.:

През 2018 г. са реализирани приеми по следните мерки и подмерки:

 подмярка  4.2  „Инвестиции  в  преработка/маркетинг  на  селскостопански
продукти”;

 подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ;

 подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура;

 подмярка  8.6.  Инвестиции  в  технологии  за  лесовъдство  и  в  преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти;

 подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“;

 мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

 подмярка  4.1.2.  „Инвестиции  в  земеделски  стопанства  по  тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“;

 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на
местни инициативни групи“;
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 подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;

 мярка 10 „Агроекология и климат“;

 мярка 11 „Биологично земеделие“;

 мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“;

 мярка  13  „Плащания  за  райони,изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“;

 мярка 14 „Хуманно отношение към животните“;

Мерки и подмерки в процес на прилагане през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги”

През 2016 г. по подмярката не са предоставяни консултански пакети, но са заявени от
страна на НССЗ изготвените през 2015 г. В рамките на 2016 г. размера на изплатените
средства  възлиза  на  943 448 евро.  През  2017 г.  по  подмярката  не  са  предоставяни
консултантски пакети.

Във връзка с прилагане на подмярката през 2016 г. са поети разходни задължения по
област с поставен акцент 2В в размер на 928 796 евро.

Във връзка с прилагане на подмярка 2.1.1 „Помощ за осигуряване на консултантски
услуги”  от  страна  на  Национална  служба  за  съвети  в  земеделието  (НССЗ)  не  са
предоставяни консултантски пакети (КП) за 2017 г.

Във връзка с прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски
стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството
и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г. (Наредба № 7 от 5 май 2016 г.) и се наблюдава най – голям
интерес към КП ТП 2 и КП ТП 1.

През  2017  г.  извършените  плащания  към  НССЗ  във  връзка  с  изпълнените
консултантски  дейности,  предоставени  на  малки  земеделски  стопани  по  подмярка
2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” са на стойност 2 255
903 евро.
На  16.03.2018  г.  беше  издадена  заповед  на  изпълнителния  директор  на  НССЗ  за
определяне на период на прием на заявления за предоставяне на консултантски пакет
А2Б на млади земеделски стопани, във връзка със стартиралия прием по подмярка 6.1.
За периода на прием на заявления от НССЗ за получаване на консултантски пакет А2Б
(19.03. – 07.06.2018г.) са приети 936 заявления.

Към 31.12.2018 г. по мярка 2 са разплатени 5 379 350,00 евро, както следва:
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Предоставени консултантски услуги и изплатени средства по мярка 2
към 31.12.2018 г. по приоритети и области с поставен акцент

 
   Таблица 4

Мярка Приоритет
Област с поставен

акцент
Реализирано изпълнение към

31.12.2018 г.

     2

П 2 2 А 929215.00
П 2 2 В 943448.00
П 3 3 А 127396.00
П 3 3 В 127396.00
П 4  1250382.00
П 5 5 А 142369.00
П 5 5 В 464786.00
П 5 5 С 464786.00
П 5 5 Д 464786.00
П 5 5Е 464786.00

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

След  старта  на  подмярка  4.1  през  2015  г.,  през  календарната  2016  г.  продължи
нейното прилагане посредством определянето на втори период на прием на заявления
в края на годината.

През 2105 г.  са подписани 22 договора по подмярката,  2 от които впоследствие са
прекратени.  През  2016  г.  са  сключени  767  договора,  72  от  които  впоследствие  са
прекратени.  Подписаните през 2017 г. договори са 662, от които са прекратени 17, а
през 2018 г. са подписани 122 договора, от които прекратените са 2.

Към  31.12.2018  г.  по  първият  прием  по  подмярка  4.1.  проведен  през  2015  г.  от
всичките 3 341 постъпили заявления са сключени 903 договора за финансова помощ в
размер  на  177,39  млн.  евро.  Към същата  дата  от  втория  прием  по  подмярката  са
подписани  577 договора от общо 2921 постъпили заявления за подпомагане. Общия
размер на финансовата помощ по подписаните договори от втория прием е 225,14
млн. евро.

Към края на 2018 г. действащите договори са 848 с размер на одобрената финансова
помощ 296,02 млн. евро, а договорите с окончателно плащане са 632 с разплатени
публични разходи в размер на 105,54 млн. евро.

Най – голям е делът на сключените договори в сектор „плодове и зеленчуци” с 635
сключени договора с размер на одобрена финансова помощ в размер на 166,59 млн.
евро или 40,37 % от сключените договори и проектите в сектор „животновъдство” с
573 договора или 36,42 % от сключените договори и одобрена финансова помощ в
размер на 181,01 млн. евро. Договорите в сектор „етерично-маслени и медицински
култури” и смесените или други проекти са съответно с 8,13 % и 15 % от сключените
договори и размер на финансовата помощ 22,49 млн. евро и 50,20 млн. евро.
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Най – голям е делът на завършените проекти за плодове и зеленчуци 274 и изплатена
финансова  помощ  от  32,59  млн.  евро,  а  проектите  в  сектор  „животновъдство”  с
получено окончателно плащане са 244 и изплатена финансова помощ от 37,46 млн.
евро. В сектор „етерично маслени и медицински култури” са завършени 56 проекта с
изплатена финансова помощ по тях в размер на 5,66 млн. евро. По смесените или
други проекти, приключилите договори са 58 с изплатена финансова помощ по тях в
размер на 9,95 млн. евро.

Към края  на  31.12.2018 г.  завършените проекти в  планински райони и районите с
природни  ограничения,  различни  от  планинските  са  340  с  изплатена  финансова
помощ в размер на 54,87 млн. евро.

В същото време завършените проекти извън обхвата на тези райони са 292 проекта с
изплатена финансова помощ от 50,66 млн. евро.

На  база  проектите  с  междинно  и  окончателно  плащане  към  края  на  2018  г.,
разплатените средства и броят на подкрепените стопанства се отнасят към следните
фокус области:

 2А – 85,65 млн. евро публични разходи и 579 подкрепени стопанства;

 2В – 29,88 млн. евро публични разходи и 164 подкрепени стопанства;

 5А – 657,49 хил. евро публични разходи и 7 подкрепени стопанства;

 5В – 4,33 млн. евро публични разходи и 21 подкрепени стопанства;

 5С – 244,67 хил. евро публични разходи и 8 подкрепени стопанства;

 5D – 269,49 хил. евро публични разходи и 9 подкрепени стопанства.

Фиг.6
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Почти една трета от сключените до 31.08.2019г.  договори за  финансова помощ по
Подмярка  4.1.,  са  за  реализация  на  инвестиционни  проекти  на  млади  земеделски
стопани.

Подмярка  4.1.2:  „Инвестиции  в  земеделски  стопанства  по  Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства“ (ТПП)

Подмярката има за цел подобряване на икономическата устойчивост и резултати на
малките  стопанства  чрез  преструктуриране  и  развитие  на  наличните  материални
мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за
повишаване качеството на произвежданата продукция опазване на компонентите на
околната  среда и спазване на  стандартите  на  Европейския съюз и  подобряване на
условията в земеделските стопанства.

През 2017 г. не е проведен период на прием по подмярката и предвиденият съгласно
ИГРП прием бе отложен. УО е прдприел действия за преодоляване на закъснението.

През периода 18.07.-22.10.2018 г. е отворен прием по подмярката с общ бюджет 12,5
млн. Евро. Към 31.12. 2018 г. няма сключени договори по подмярката, постъпили са
заявления на стойност 1.9 млн. евро.

Подмярка  4.2  „Инвестиции  в  преработка/маркетинг  на  селскостопански
продукти“

Прилагането на подмярката стартира в края на 2015 г., като в рамките на периода на
прием  са  постъпили  597  заявления  за  подпомагане  със  заявена  от  кандидатите
финансова  помощ  в  размер  на  420,83  млн.  евро.  През  календарната  2016  г.  не  е
определян  период  на  прием  по  подмярката,  като  акцент  е  поставен  върху
финализиране обработката  на  заявленията  за  подпомагане,  постъпили в  приема от
2015 г.

Сключените договори през 2016 г. са 178, с размер на одобрена финансова помощ в
размер  на  124.67  млн.  евро.  Преобладаващата  част  от  сключените  договори  са
насочени  към  област  на  въздействие  „3А“,  свързана  с  подобряване  на
конкурентоспособността  на  първичните  производители  чрез  по-доброто  им
интегриране в хранителната верига чрез добавяне на стойност към селскостопански
продукти.

Сключените договори през 2017 г. са 35, с размер на одобрена финансова помощ в
размер на 32,30 млн. евро. Преобладаващата част от сключените договори са насочени
към област на въздействие „3А“, свързана с подобряване на конкурентоспособността
на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в хранителната верига
чрез добавяне на стойност към селскостопански продукти.

Сключените договори през 2018 г. са 82, с размер на одобрена финансова помощ в
размер на  36,75 млн.  евро.  Всички сключени договори,  с  изключение на  1 бр.,  са
насочени  към  област  на  въздействие  „3А“,  свързана  с  подобряване  на
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конкурентоспособността  на  първичните  производители  чрез  по-доброто  им
интегриране в хранителната верига чрез добавяне на стойност към селскостопански
продукти.

Към  31.12.2018  г.  сключените  и  действащи  договори  са  295  с  общ  размер  на
одобрените  публични  средства  в  размер  на  193,73  млн.  евро.  Анулирани  или
прекратени  са  24  договора  с  размер  на  финансовата  помощ  17,66  млн.  евро,
оттеглените по желание на кандидатите заявления са 61 с обща стойност на заявените
публични разходи 31.48 млн.  евро,  неподписаните договори са  4 с  общ размер на
одобрените публични средства 1.98 млн. евро.   В резултат на извършените проверки
са отхвърлени 49 заявления за подпомагане с финансова помощ от 34,70 млн. евро. До
края на 2018 г. не са сключени договори с всички кандидати, попадащи в рамките на
определения бюджет, поради извършването на допълнителни проверки по заявленията
за подпомагане. В процес на разглеждане са 25 заявления с размер на финансовата
помощ 21,99 млн. евро.

В рамките на първия прием са постъпили  597 заявления за подпомагане с размер на
заявените публични средства от 420.83 млн. евро. Този висок интерес от страна на
кандидатите почти четири пъти над разполагаемия бюджет за приема обяснява и броя
сключени договори в размер на 49 % от всички подадени заявления за подпомагане.
Към края на 2018 г. не са сключени договори с всички кандидати, попадащи в рамките
на  определения  бюджет,  поради  извършването  на  допълнителни  проверки  по
заявленията за подпомагане.

На база проектите с окончателно плащане към края на 2018 г., разплатените средства и
броят на подкрепените предприятия се отнасят към следните фокус области:

 3А – 31.35 млн. евро публични разходи и 69 подкрепени предприятия;

 5В – 2.42 млн. евро публични разходи и 19 подкрепени предприятия.

Вторият период на прием по подмярката е през 2018 г., като към 31.12.2018 г. няма
сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по този прием,
по който са постъпили 538 заявления за подпомагане, на стойност 359, 8 млн. евро
публини средства.

Прави  впечатление,  че  относително  малка  част  от  проектите  имат  заложени
инвестиции в  действителни иновации и  енергоспестяващи технологии,  които  биха
били  предпоставка  за  по–висока  производителност  при  по–ниска  себестойност.
Преобладаващата  част  от  сключените  договори  са  насочени  към  област  на
въздействие „3А“, свързана с подобряване на конкурентоспособността на първичните
производители чрез по-доброто им интегриране в хранителната верига чрез добавяне
на стойност към селскостопанки продукти.

За  целия  наблюдаван  периода  на  прилагане  на  подмярката  -  до  31.12.2018  г.  са
сключени  295  договора,  по  които  е  отпусната  финансова  помощ  в  размер  на
413 749 490 лв. От тях 270 договора на стойност 342 181 804 лева,  са в процес на
изпълнение към  31.12.2018 г.  
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                   Фиг.8

Направления на инвестициите по мярка 4.2. към 31.12.2018г.

В заключение, по Подмярка 4.2 може да се отчете изключително високият интерес от
страна  на  кандидатите  за  изпълнение  на  проекти,  свързани  с  преработка  на
селскостопански продукти. Наблюдава се засилен интерес не само от преработвателни
предприятия, но и от земеделски стопани, което е показателно, че стремежът им е да
предлагат на пазара продукти с добавена стойност, а не суровини.

Трябва  да  се  обърне  особено  внимание  по  отношение  прилагането  на  мярката,
свързано с финализиране сключването на договори по прием 2015 г. и особено прием
2018  г.  и  по  –  конкретно  относно  оптимизиране  на   сроковете  за  обработка  на
заявленията  за  подпомагане  с  цел  осигуряване  на  достатъчно  време  за  тяхното
изпълнение  и  регулярното  им  финализиране  в  следващите  години,  ,  предвид
изтичането  на  срока  за  прилагане  на  ПРСР  2014  –  2020  и  липсата  на  сключени
договори по този прием.
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Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”

Следвайки принципа на децентрализация и с цел улеснение за земеделските стопани и
намаляване на административната тежест прилагането на подмярката е разпределено
в 28 областни дирекции на Разплащателната агенция.

Прилагането на подмярката стартира през 2015 г., с постъпването на 2572 заявления за
подпомагане.  Сключването  на  договори  по  одобрените  заявления  за  подпомагане
започва в началото на 2016 г.

В рамките на година са сключени 1 355 договори за финансова помощ с размер на
разходите 33.875 млн. евро. Впоследствие 51 от договорите са анулирани по различни
причини и така финансовата помощ, по сключените през 2016 г., договори остава в
размер на 32,6 млн. евро.

Договарянето на одобрените заявления за кандидатстване продължава и през 2017 и
2018 г., като са сключени:

 През  2017  г.  –  28  договори,  от  които  21  анулирани,  с  одобрен  размер  на
финансовата помощ 175 хил. евро;

 През 2018 г. – 12 договори с одобрен размер на финансовата помощ 300 хил. евро.

Така общият брой на сключените договори по приема през 2016 г., без да се броят
анулираните такива, е 1323 бр., а одобрената финансова помощ – 33.075 млн. евро.

Към 31.12.2018 г. направените плащания по приема са в размер на 27.812 млн. Евро.
През  2018  г.  е  проведен  втори  прием  по  подмярката,  по  който  са  приети  1658
заявления за подпомагане на обща стойност 41,4 млн. евро, по които към 31.12.2018 г.
няма подписани договори.

Постъпили заявления и сключени договори по подмярка 6.1 по години към 31.12.2018 г.

Таблица 5

Година на
прием

Постъпили
заявления

Година на
сключване на

договор

Сключени договори

Анулирани*/
неподписани договори**/
Отхвърлени заявления/
Оттеглени заявления***

Брой Брой
Общо публични 
разходи, млн 
евро

Брой
Общо публични 
разходи, млн евро

2016 2572

2016 1355 33,875

1192 29,82017 28 0,700

2018 12 0,300
 

2018 1658
     

     
* От които 72 с подписани договори, които впоследствие са анулирани и с  договорена публична 
помощ 1.8 млн. Евро
** 4 неподписани от кандидата договори с публична помощ 100 хил. евро
*** 148 оттеглени от кандидата заявления с публична помощ 3.7 млн. Евро
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Изплатена финансова помощ по подмярка 6.1 по години към 31.12.2018 г.

Таблица 6

Година на
сключване на

договори

Сключени договори
Направено първо

плащане
Окончателно

плащане

Общо
публични

разходи, млн
евро /първо +
окончателно

плащане/

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

2016 1355 33,88 1304 16,175 910 11,375 27,55
2017 28 0,70 7 0,087 -  0,087

2018 12 0,30 12 0,15 2 0,025 0,175

Сключени договори по подмярка 6.1. по сектори към 31.12.2018 г.*

 Таблица 7

Подмярка

Растениевъдство Животновъдство Смесени

Брой

Общо
публични

разходи, млн.
евро

Брой

Общо
публични

разходи, млн.
евро

Брой

6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски 
стопани”

680 17 449 11,225 194

% от сключените 
договори/публични 
разходи

51,40% 51,40% 33,94% 33,94% 14,66%

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори

Разпределение на договорени и завършени проекти по райони към 31.12.2018 г.

Таблица 8

Подмярка

Планински райони
Райони с ограничения, различни от

планинските
Извън райони с природни

ограничения

Брой догово-
ри

Общо публ. 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплате-ни 
проекти

Общо 
изплате-
ни публ. 
разходи, 
млн. евро

Брой
догово-ри

Общо публ. 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплате-ни 
проекти

Общо 
изплате-
ни публ. 
разходи, 
млн. евро

Брой догово-
ри

Общо публ. 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплате-ни 
проекти

6.1 „Стартова 
помощ за млади 
земеделски 
стопани” 416 109,92 197 29,61 350 102,36 142 25,26 714 190,26 292

% от 
сключените 
договори/публи
чни разходи 28 27 31 28 23 25 23 24 48 47 46

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
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Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Прилагането на подмярката стартира през 2016 г., това е първия целенасочен прием за
малки стопанства в ПРСР 2014-2020. По този начин се стартира и реалното прилагане
на  специално  разработената  Тематична  подпрограма  за  малки  стопанства  за
територията на страната. С цел улеснение за земеделските стопани и намаляване на
административната тежест по подобие на подмярка 6.1 прилагането на подмярката е
децентрализирано в 28 областни дирекции на Разплащателната агенция.

Постъпилите заявления са 3 433, от които към края на 2018 г. със сключени договори
са 1925 г. Общият размер на одобрената финансова помощ е в размер на 24,93 млн.
евро. Към 31.12.2018 г. проектите с окончателно плащане са 1153 бр., а стойността на
изплатената субсидия е  17,29 млн. евро.

Постъпили заявления и сключени договори за подпомагане по подмярка 6.3 по години
към 31.12.2018 г.

  Таблица 9

Година на прием

Постъпили
заявления Година на

сключване на
договор

Сключени договори

Анулирани/н
еподписани

договори
Отхвърлени
заявления
Оттеглени
заявления

Брой Брой
Общо публични 
разходи, млн евро

Брой

2016 3461

2016 2 0,03

11872017 1009 15,17

2018 142 2,13

Изплатена финансова помощ по подмярка 6.3 по години към 31.12.2018 г.

 Таблица 10

Година на
сключване на

договори

Сключени договори Платени заявки
Приключен
и договори

Брой
Общо публични

разходи, млн.
евро

Брой
Общо публични

разходи, млн. евро
Брой

2016 3 0,04 2 0,03 2
2017 1542 23,13 1009 15,13 1009

2018 403 6,04 142 2,13 142
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Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Първият прием по подмярката беше проведен в периода от 2 септември 2016 г. до 3
октомври 2016 г. съгласно Заповед № РД09-552 от 02 август 2016 г.

През периода на прием са подадени 938 заявления за подпомагане с общ размер на
заявената финансова помощ, възлизащ на1.090 млрд. евро.

През 2018 г. е обявен втори прием по подмярката, по който към 31.12.2018 г. няма
сключени договори.  

Със Заповед № РД09-988 от 14.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните е
определен  извънреден  прием  на  заявления  за  подпомагане  за  община  Хитрино  с
начална дата 16.01.2017 г. и крайна дата 16.03.2017 г. Приемът на заявления е удължен
със Заповед № РД09-177 от 07.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните до
28.04.2017 г. Финансовата помощ за приетите заявление за подпомагане в периода на
приема е в размер до левовата равностойност на 10 000 000 евро.

В рамките на проведения период на прием в ДФ „Земеделие“– Разплащателна агенция
са приети 13 броя проекти със заявена финансова помощ 9 995 711,64 евро. Най-много
проекти  са  постъпили  по  дейността  „Строителство,  реконструкция  и/или
рехабилитация  на  нови  и  съществуващи  улици  и  тротоари  и  съоръженията  и
принадлежностите към тях“ – 5 броя, като за тях заявената финансова помощ възлиза
на 3 888 377, 47 евро. Към 31.12.2018 г. са одобрени 13 бр. заявления за подпомагане
на обща стойност 8 721 104,92 евро., като към същата дата няма извършени плащания
по проектите.

Към 31.12.2018 г.  са сключени 312 договора (без договорите по приема,  обявен за
Община  Хитрино)  по  първи  прием  на  подмярката  със  стойност  на  одобрената
субсидия  в  размер  на  413 053 472,93  евро,  най  -  много  от  които  са  за  дейността
„Строителство,  реконструкция  и/или  рехабилитация  на  нови  и  съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“.
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Одобрена субсидия за проектни предложения по подмярка 7.2, към 31.12.2018г.

       Таблица 11

Към  31.12.2018  г.  по  сключените  договори  (без  договорите  по  приема,  обявен  за
Община Хитрино) са платени 120 бр. заявки за плащане, от които 115 са авансови на
стойност  22 028 027,09  евро,  2  са  междинни  на  стойност  230 195,03  евро  и  3  са
извършените окончателни плащания на обща стойност 153 033,61 евро.
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           Фиг. 9

Структура на инвестициите*  съгласно сключените договори – подмярка 7.2
(към 31.12.2018г.)

Забележка:  Фигурата  по-горе  (Фигура  9),  предстява  рзпределението  на  договорените
инвестиции  по  под-мярка  7.2,  на  база  сключените  договори  към  дата  31.12.2018г.  Към
31.12.2018г.  не  са  започнали  плащанията  по  договорите  за  общински  пътища  и  по
договорите за водоснабдителни системи,  а по останалети видове проекти са извършени
частични плащания;
Фигурата по-долу (Фигура 10) представя разпределението на бъдещите инвестиции по под-
мярка  7.2  на  база  подадените  заявления  към  дата  31.12.2018г,  които  предстои  да  се
договорят и изпълнят в следващите години 2019г.-2023г. Видовете проекти са различават
от тези на  предходната фигура,  тъй  като са  съобразени с  условията на  съотнетните
приеми.  На  следващите  фигури  (Фигура  2.1;  Фигура  2.2  и  Фигури  2.1-2.6)  е  показано
разпределението именно на бъдещите заявени инвестиции към дата 31.12.2018г, по планови
региони и области, с оглед оценяване на перспективите.

             Фиг. 10

  Структура на инвестициите*  съгласно подадени заявления – подмярка 7.2
(към 31.12.2018г.)
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Изплатена финансова помощ по подмярка 7.2 - по години, към дата 31.12.2018г.

                    Таблица 12

*  От  които  68  бр.  са  авансови  плащания  на  стойност  17.50  млн.  евро;  1  бр.  е
междинно - на стойност 0.06 млн. евро и 3 бр. са окончателни плащания възлизащи
на 0.15 млн. евро.

**  От  които  47  бр.  са  авансови  плащания  на  стойност  4.52  млн.  евро;  1  бр.  е
междинно - на стойност 0.17 млн. евро.

         Фиг. 11

Разпределение по планови региони на заявените бъдещи инвестиции по
подмярка 7.2 – съгласно подадените предложения към 31.12.2018г.

          Фиг. 12
Инвестиции на един жител

по подмярка 7.2 – в подадените предложения към 31.12.2018г. - по планови региони
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Фиг. 13
Северозападен планов регион

Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -
в подадените предложения към 31.12.2018г.

Фиг. 14

Североизточен планов регион
Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -

в подадените предложения към 31.12.2018г.
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Фиг. 15
Северен Централен планов регион

Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -
в подадените предложения към 31.12.2018г.

Фиг. 16
Югозападен планов регион

Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -
в подадените предложения към 31.12.2018г.
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Фиг. 17
Югоизточен планов регион

Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -
в подадените предложения към 31.12.2018г.

Фиг. 18
Южен Централен планов регион

Разпределение по административни области на заявените инвестиции по подмярка 7.2 -
в подадените предложения към 31.12.2018г.

Приведените по-горе разпределения на заявените средства потвърждават приоритета
на  Северозападния  планов  регион.  Подценен  е  Югоизточния  планов  регион  и  в
частност – Област Сливен.  Непропорционално много инвестиции са заявени в Област
Софийска.  Североизточният  планов  регион  е  от  голямо  значение  за  селското
стопанство,  но  в  инфраструктурно  отношение  се  забелязва  упадък,  което  поставя
въпрос  за  извеждането  му  като  прироритетен  по  отношение  подобряването  на
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инфраструктурата и  жизнената среда.  В този регион,  преобладаващо са  заявени за
финансиране улици – около 71% от средствата.  Най-малко средства ще се вложат в
Област  Търговище,  където  цялото  подпомагане  по  мярка  7.2  се  свежда  до
финансирането  на  три  спортни  площадки  и  на  една  улица.  В  относително
неблагоприятно положение по отношение обема на инвестициите по подмярка 7.2 се
намира и Северният централен планов регион, но той не се явява периферен и поради
това въздействието върху него може да се засили и по косвен начин, в случай че се
засили подкрепата за Североизточния планов регион.

Подмярка  7.6.  „Проучване  и  инвестиции,  свързани  с  поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”.

Във връзка със Заповед № РД09-179 от 07.04.2016 г. е определен на период за прием
на  заявления  за  подпомагане  по  реда  на  Наредба  №  6  от  2016  г.  с  начална  дата
09.05.2016 г. и крайна дата 03.06.2016 г. В рамките на периода на прием е определен
разполагаем  бюджет  в  размер  на  левовата  равностойност  на  25  000  000  евро.  В
периода на прием са постъпили общо 348 заявления за предоставяне на финансова
помощ с общ размер на заявените инвестиции от 107 246 332 евро. Към 31 декември
2018 г. са сключени 91 договора на обща стойност над 26 024 616,63 евро.

По сключените договори към 31.12.2018 г. са изплатени 40 бр. авансови плащания на
стойност 5 724 593,86 евро, 10 бр. междинни на стойност 1 190 954,67 евро и 15 бр.
окончателни плащания на обща стойност 2 919 460,27 евро.

Одобрена субсидия за проектни предложения по подмярка 7.6, към 31.12.2018г.

Таблица 13
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Изплатена финансова помощ по подмярка 7.6 - по години, към дата 31.12.2018г.         

Таблица 14

* От които 38 бр.  са  авансови плащания на стойност 5.43 млн.  евро;  9 бр.  са
междинни  -  на  стойност  1.10  млн.  евро  и  15  бр.  са  окончателни  плащания
възлизащи на 2.92 млн. евро.

** От които 2 бр. са авансови плащания на стойност 0.30 млн. евро; 1 бр. е
междинно - на стойност 0.09 млн. евро.

             Фиг. 19

Процентно разпределение по планови региони на обектите/проектитe
финансирани по подмярка 7.6

На графиката са показани обектите /църкви и др., които са в ход на изпълнение и за
които се възстановяват средства по подмярка 7.6. Ситуациятя е към края на финансова
година 2018. Броят на обектите в процес на изпълнение, за които е била изплащана
субсидия, в случая е по-показателен от обема на инвестициите и броя на сключените
договори за БФП. Непропорционално нисък е броят обекти в Южен Централен и в
Североизточен планови региони.
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Подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“

През  2018  г.  е  обявена  първа  процедура  за  прием  на  проекти  през  ИСУН  по
подмярката с краен срок 22.08.2018 г.

Към 31.12.2018 г. няма сключени договори по подмярката.

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“

През  2018  г.  е  обявена  първа  процедура  за  прием  на  проекти  през  ИСУН  по
подмярката с краен срок 20.08.2018 г.

Със заповед  № РД09 – 1029 от 22 ноември 2018 г. за изменение на Заповед № РД09 –
630 от 10 юли 2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура
чрез  подбор  на  проектни  предложения  №  BG06RDNP001-8.003  по  подмярка  8.3
„Предотвратяване  на  щети  по  горите  от  горски  пожари,  природни  бедствия  и
катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и
подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските
райони  2014-2020  г.,  целевият  прием  за  община  Кресна,  община  Симитли  и
„Югозападно държавно предприятие ДП“ беше удължен. Промяната бе необходима
щетите,  нанесени  след  опустошителните  пожари,  възникнали  на  24.08.2017  г.  на
територията на община Кресна и община Симитли.

Крайният  срок  за  подаване  на  проектните  предложения  за  целеви  прием  беше
21.12.2018 г.

Към 31.12.2018 г. няма сключени договори по подмярката.

Подмярка  8.6  „Инвестиции  в  технологии  за  лесовъдство  и  в  преработката,
мобилизирането и търговията с горски продукти“

През  2018  г.  е  обявена  първа  процедура  за  прием  на  проекти  през  ИСУН  по
подмярката с краен срок 31.07.2018 г.
Към 31.12.2018 г. няма сключени договори по подмярката.

Мярка 9: Учредяване на групи и организации на производителите

Мярката  е  насочена  към  учредяване  на  групи  и  организации  на  производители  в
земеделския сектор.

На осмото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР, проведено на 25.10.2017 г.
бяха одобрени критерии за подбор на проекти.
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Процедурата стартира през 2018 г. със следните цели:

 насърчаване  и  подпомагане  учредяването  на  групи  и  организации  на
производители в земеделския сектор;

 подпомагане  производството  и  доставките  на  висококачествени  земеделски
продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;

 подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

Общият бюджет на приема беше 7 563 679,22 евро. Безвъзмездната финансова помощ
(БФП) се изплаща под формата на фиксирана помощ на годишни вноски, въз основа
на предоставен бизнес план за не повече от пет години от датата, на която групата или
организацията на производители е призната.  Максималният размер на финансовата
помощ за година не може да надвишава левовата равностойност на 100 000 евро.

През  2018  г.  по  мярката  са  подписани  7  договори,  а  стойността  на  одобрената
субсидия 2 771 828,48 евро

Към 31.12.2018 г. е изплатената субсидия в размер на 99 998,47 евро по един договор.

Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности”

Сключени са 101 договора на обща стойност 2 600 000,00 евро, в които за изпълнение
на дейности по подмярката участваха 180 общини, обхващащи население от 2 300 000
жители  и  територия  от  74 433  кв.  км,  което  представлява  78% от  територията  на
селските райони на страната.

Чрез изпълнените дейности от бенефициентите са организирани и проведени около
1200 публични събития (конференции, семинари, срещи, обучения и др.).

Обща  стойност  на  изплатените  средства  по  подмярката  към  края  на  2018  г.  с
натрупване е 1 986 946,00 евро.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие”

Подготовка на изпълнението на подмярка 19.2 стратира през 2015 г. с провеждане на
два приема на заявления за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготовителни
дейности“  в  рамките  на  които  постъпват  общо  133  заявления.  В  последствие  се
пристъпва към одобрение на критериите за оценка на проекти по подмярка 19.2 в
рамките на заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР, проведено на 21 май
2015 г.
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В периода на прием на проекти до 31 май 2016 г. в УО на ПРСР са приети общо 53 бр.
заявления за подбор на МИГ и одобрение на стратегии за ВОМР при условията и реда
на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр.100 от 18 декември 2015 г.).

Подадените проектни предложения включват заявен бюджет в размер на 116 054 102
евро за изпълнение на проекти в рамките на Стратегиите за ВОМР от които:

 по ЕЗФРСР (ПРСР) в размер на 74 284 008 евро

 по ЕФРР (ОПОС) в размер на 1 702 842 евро

 по ЕФРР (ОПИК) в размер на 21 876 193 евро

 по ЕСФ (ОПРЧР) в размер на 18 191 059 евро

От  подадените  Стратегии  23  са  еднофондови  и  съдържат  единствено  мерки,
финансирани чрез ЕЗФРСР. 28 от подадените стратегии включват мерки, предвидени
за  изпълнение  в  рамките  на  ОПРЧР,  24  от  подадените  стратегии  предвиждат
прилагане на мерки от ОПИК и 3 от подадените стратегии включват мерки от ОПОС.

След извършения подбор на стратегии за ВОМР от комисия за избор, назначена със
заповед  на  министъра  на  земеделието  и  храните  на  етап  административно
съответствие и допустимост са отхвърлени 11 заявления. На етап техническа оценка и
след посещения на място са отхвърлени други 2 заявления.

Останалите 40 стратегии за ВОМР, ангажиращи 57 488 222 евро от бюджета на ПРСР,
1 609 057 евро от бюджета на ОПОС (ЕФРР), 15 226 234 евро от бюджета на ОПИК
(ЕФРР) и 11 116 957 евро от бюджета на ОПРЧР (ЕСФ) са одобрени за изпълнение
към 31 декември 2016 г. Към края на 2016 година са сключени общо 37 договора за
прилагане на стратегии за СВОМР в рамките на които са договорени 52 988 534 евро
от ПРСР.

Одобрените  стратегии  обхващат  74  общини  от  селските  райони  на  Република
България,  в  рамките  на  които  от  помощта  ще  бъдат  облагодетелствани  1  047 819
жители.

През 2017 г беше извършен втори прием по подмярка 19.2. Той беше реализиран в
периода – 30.06.2017 г. – 31.08.2017 г. Бюджета на приема е следния:

 ПРСР – 35 675 676,40 евро;

 ОПОС – 17 849 876,78 евро;

 ОПРЧР – 38 632 334,90 евро;
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 ОПИК  –  47 518 563,50  евро  (16  194  233  евро  лева  по  приоритетна  ос
„Технологично  развитие  и  иновации“  и  31 324 330,50  евро  по  приоритетна  ос
„Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“);

 Оперативна  програма  „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж“  –
40 903 977,91 евро по операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в
малките населени места и в труднодостъпните райони“ по инвестиционен приоритет
9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, вкл. „роми“
по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“;

 Програма за морско дело и рибарство – 300 000 евро.

Приемът се проведе в ИСУН. По приема в Управляващия орган на Програмата  за
развитие  на  селските  райони  2014  –  2020  г.  постъпиха  общо  70  заявления  за
финансова подкрепа от МИГ на територията на 120 общини. Общ заявен бюджет за
проекти  по  стратегиите  –  212  609  253,27  евро,  от  които  179  745  759,83  евро  за
изпълнение на проекти към стратегиите за ВОМР както следва:

 ПРСР 98 590 48, евро;

 ОПОС 9 754 123,60 евро;

 ОПИК 30 507 119,39 евро;

 ОПРЧР 30 897 274,47 евро;

 ОПНОИР 9 996 762,09 евро;

В периода септември – декември 2017 г. е извършена оценка на подадените стратегии
за ВОМР, като са одобрени 25 МИГ на територията на 43 общини с територия 22 203
кв. км. и население 619 026 жители.

Средствата  по  одобрените  стратегии  са  в  размер  на  общо  83 921 108,99  евро,
разделени по източници на финансиране както следва:

 ПРСР 47 325 327,06 евро (35 493 995,29 евро за проекти към стратегиите за
ВОМР  по  подмярка  19.2  и  11 831  331,76  евро  за  управление  на  МИГ  и
популяризиране  на  стратегиите  за  ВОМР  по  подмярка  19.4  „Текущи  разходи  и
популяризиране на стратегии за ВОМР);

 ОПОС 5 279 892,98 евро;

 ОПИК 14 067 191,94 евро;

 ОПРЧР 12 057 135.19 евро;

 ОПНОИР 5 191 550,66 евро.
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Към  31.12.2017  г.  между  УО  на  ПРСР  2014-2020  г.  са  подписани  общо  24
споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР по обявената втора процедура за
подбор на стратегии и местни инициативни групи BG06RDNP001-19.001 – подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.  на обща стойност от 68 329 144,01 евро, от които
финансирането от ЕЗФРСР възлиза на 33 993 905,82 евро.
Към  31.12.2018  г.  общия  брой  подписани  споразумения  за  финансиране  са  64  с
финансиране в размер на 186 407 360.49 евро

Подмярка  19.3  „Подготовка  и  изпълнение  на  дейности  за  сътрудничество  на
МИГ“
Бюджетът по подмярката е левовата равностойност на 6 500 000 евро.
През месец август 2018 г. по подмярката е открит прием за проектни предложения.
Приемът е разделен в две процедури – BG06RDNP001-19.085 „Подбор на проектни
предложения за подготвителни дейности за подготовка на проекти за сътрудничество“
с бюджет 204516,75 евро и BG06RDNP001-19.083 „Подбор на проектни предложения
за изпълнение на проекти за сътрудничество“ с бюджет 818 067,01 евро. Съгласно
Регламент (ЕС) 1305/2013 кандидатстването по подмярката е текущо.
В рамките на първия краен срок за прием на проектни предложения, който приключи
на  31.08.2018  г.,  в  ИСУН  2020  бяха  регистрирани  общо  10  (десет)  проектни
предложения – 8 (осем) проектни предложения за подготвителни дейности и 2 (два)
броя проектни предложения за сътрудничество, които впоследствие са оттеглени.
В резултат на оценката на Комисията бяха одобрени за финансиране осем проектни
предложения с общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ 175 932,46
евро

Подмярка  19.4  „Текущи разходи и  популяризиране  на  стратегия  за  водено  от
общностите местно развитие“

Общият финансов ресурс, за одобрените по първия прием на подмярка 19.2 местни
инициативни групи  до края на програмния период, е 9,61 млн. евро.
Одобрените  бюджетите  за  2018  г.  по  подмярка  19.4  „Текущи  разходи  и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за всичките
39 местни инициативни групи, одобрени в рамките на първия прием на заявления в
размер на 3 702 284,28 евро.

По подмярката Разплащателната агенция е изплатила авансовите плащания за 2018 г.
и  извършва регулярно изплащане на извършените от местните инициативни групи
разходи. Към 31.12.2018 г. по подмярката на МИГ от страна на Разплащателна агенция
са възстановени средства в размер на 2 746 861,01 евро.

45
Евростарт 2008 ЕООД, гр. София, п.к.1408, ул. „Димитър Манов” 33, ет.2, офис 8,
 телефон: 028519386, факс: 024672844; email: office  @  eurostart  2008.  eu                        

mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu


Мярка 20 „Техническа помощ“

Към края на 2018 г. по мярката са одобрени  119 заявления за подпомагане на обща
стойност 20 987 666,86 евро. Платените към същия период разходи са в размер на 12
702 246.52 евро.     

Както  и  през  програмния период 2007-2013 така  и  в  рамките  на  ПРСР 2014-2020
мярката  има  ключова  роля  за  прилагане  на  Програмата.  Това  е  постигнато  чрез
дейности  насочени  към  осигуряване  на  информираност  и  публичност  на  ПРСР,
извършване  на  анализи,  проучвания,  изследвания  и  оценки,  както  и  техническо
обезпечение и възнаграждения за УО и РА.

Прием по мерки и подмерки, свързани с плащане на площ

В периода 01.03.2016 г. до 31.12.2018 г. в рамките на годишната кампания по директни
плащания се прилагат мерки и подмерки от Програмата, свързани с плащане на площ,
т.нар.  компенсаторни  мерки:  мярка  10  „Агроекология  и  климат“,  мярка  11
„Биологично  земеделие“,  мярка  12  „Плащания  по  „Натура-2000”  и  Рамковата
директива  за водите“, мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или
други специфични ограничения“ и Мярка 14 "Хуманно отношение към животните".
Прилагането от 01.01.2015 г. на многопластовата структура от схеми и мерки по двата
стълба на  ОСП 2014-2020 повиши административната  тежест и  приключването на
административния контрол на подадените заявления както през 2015 г.,  така и през
2016 г. в обичайните срокове се забави. Поради тази причина към 31.12.2015 г. не бе
завършен  процесът  по  одобряване  на  новозаявените  в  2015  г.  ангажименти  по
посочените компенсаторни мерки от ПРСР 2014-2020 г.- процесът е приключил през
2016г.  По  аналогични  причини  и  към  31.12.2016  г.  не  е  завършен  процесът  по
одобряване на заявените в 2016 г. ангажименти по посочените компенсаторни мерки
от  ПРСР  2014-2020  г.  Към  31.12.2018  г.  е  завършен  прооцесът  по  одобряване  и
изплащане на заявените през 2017 г. ангажименти.

Мярка 10 „Агроекология и климат“

Мярка 10 „Агроекология и климат” включва следните направления:

 възстановяване  и  поддържане  на  постоянно  затревени  площи  с  висока
природна стойност (ВПС);

 поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар
в обработваеми земи с орнитологично значение;

 поддържане  на  местообитанията  на  Царски  орел  и  Египетски  лешояд  в
обработваеми земи с орнитологично значение;

 контрол на почвената ерозия;

 традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

 опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  породи,  важни  за  селското
стопанство и
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 опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство. 

Агроекологичните плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена
от  министъра  на  земеделието  и  храните.  Подпомагането  по  мярката  е  във  вид  на
годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват
агроекологични практики.75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а  25 % от
Националния бюджет.

               Фиг. 20

През  периода  2015  -   2018  г.  мярката  се  прилага  в  пълен  обхват  със  следните
направления:

1. възстановяване  и  поддържане  на  постоянно  затревени  площи  с  висока
природна стойност (ВПС);

2. поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар
в обработваеми земи с орнитологично значение;

2. поддържане  на  местообитанията  на  Царски  орел  и  Египетски  лешояд  в
обработваеми земи с орнитологично значение;

3. контрол на почвената ерозия;
4. традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
5. опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  породи,  важни  за  селското

стопанство и
6. опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  сортове,  важни  за  селското

стопанство. 

Съгласно условията на т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 1310/2013), от 2016 г.
разходи по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по
мярка 214, извършени след крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г.
могат да бъдат отнесени към бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка
11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.
Най-голямо  нарастване  на  броя  подадени  заявления  има  между кампания  ’2016  и
кампания ’2015 – приблизително 30%.
Наблюдава се тенденция на нарастване на броя подадени заявления, по направлението
„Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ – от порядъка на 5-10% за
всяка от последните кампании спрямо предходната. Делът на подаданите заявления по
направление „Контрол на почвената ерозия” се запазва през всички кампании, на ниво
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около 32% от подадените заявления по мярка 10. Към края на отчетния период, броят
подадени заявления по тези две водещи направления приблизително се изравняв. В
последната кампания, направлението „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи“ има минимален превес над направление „Контрол на почвената ерозия”  и се
очаква запазване на тази пропорция.
В броя на подадените заявления, за периода 2015 – 2018г. има минимални колебания в
различни посоки, в съчетание с тенденция на намаляване на заявените площи общо с
около 5% за целия период.

Към 31.12.2018 г. по мярка 10 са изплатени кампании 2015 г., 2016 г. и 2017 г. като
общата стойност на изплатените разходи  към тази дата е 74 404 440.23 евро.

Мярка 11 „Биологично земеделие“            

Мярката обхваща прилагането на две подмерки 11.1 „Плащания за преминаване към
биологично земеделие“ и  подмярка 11.2 „Плащания за  поддържане на  биологично
земеделие”,  като  подпомагане  е  предвидено  в  три  направления-  биологично
растениевъдство, биологично пчеларство и биологично животновъдство.

През 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. мярката се прилага в пълен обхват. През 2017г. на
база резултати от   прилагането на мярката са приети нови заявления за подпомагане
на  биологични  производители  за  дейностите  и  направленията  по  подмярка  11.2
„Плащания  за  поддържане  на  биологично  земеделие“.  Заявяване  на  постоянно
затревени  площи в  тези  заявления  се  допуска  само  от  земеделски  стопани,  които
заявяват  за  подпомагане  животни  за  дейности  от  направление  „Биологично
животновъдство“.  Съгласно  условията  на  т.  нар.  „Преходен  регламент“  (Регламент
1310/2013),  от  2016  г.  разходи  по  поетите  и  изпълнявани  ангажименти  за  всички
допустими  заявления  по  мярка  214,  извършени  след  крайния  допустим  срок  за
плащания по ПРСР 2007-2013 г. могат да бъдат отнесени към бюджета на мярка 10
„Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

                 Фиг. 21

Направлението  „Биологично  растениевъдство”  в  мярка  11,  се  е  утвърдило  със
значителен  превес  над  останалите  направления  –  почти  75%  от  заявленията  за
подпомагане по мярката.
За отчетния период не се наблюдава увеличаване на броя на биологичните оператори
или  нарастване  на  размера  на  площите  в  система  на  контрол  след  рязкото  им
първоначално  нарастване  с  около  50% след  първата  кампания,  или  нарастване  на
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видовото  разнообразие  на  отглежданите  по  биологичен  начин  селскостопански
животни. В направление „Биологично животновъдство“ бих могли да се предприемат
насърчителни мерки в рамките на Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка
11  „Биологично  земеделие“  и  съобразно  общата  селскостопанска  политика  за
програмния период 2014 – 2020 г., която предвижда 30% от директните плащания да
бъдат  отделени  за  т.  нар.  „зелени  директни  плащания”,  за  площите  в  система  на
контрол, които са безусловни, обаче се отнасят за хектар ИЗП.

Към 31.12.2018 г. по Мярка 11 са изплатени кампании 2015 г., 2016 г. и 2017 г., като
най-голямо  нарастване  на  броя  подадени  заявления  има  между  кампания  ’2016  и
кампания  ’2015  –  приблизително  50%.  В  периода  2016-2018г.  има  минимилани
колебания в броя на подаданите заявления, но при това има известно намаление, от
порядъка на 10%, в размера на заявените площи. Наблюдава се известно смесване и
разминаване  на  данните за  подадените валидни заявления с  тези за  заявленията  с
оторозирани плащания.

За  целия  период  на  прилагане  на  мярката  до  31.12.2018  г.  разплатените  по  нея
публични средства възлизат на 163 630 526 лева.

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

От кампания `2015 започна прилагането на Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите” от ПРСР 2014-2020 г. По мярката се подпомагат под
формата  на  годишно  плащане  на  хектар,  земеделски  стопани,  които  стопанисват
земеделски земи, включително ливади и пасища от горски територии, в обхвата на
защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие и за които
има издадени заповеди за тяхното обявяване.

                      Фиг. 22

Налице е известно намаление в размера на заявените площи - от порядъка на 10-12%
общо за периода 2015-2018г., при запазване на относително постоянен брой заявления
за подпомагане във всяка кампания. Темпът на усвояване на средствата по мярката е
равномерен,   като годишно участват сходен брой бенефициенти - около 11 000 - 11
500, които стопанисват земеделски земи в защитени зони от Натура 2000.  Мярката се
прилага частично  –  само  подмярка  12.1.  Компенсаторни  плащания  за  земеделски
площи в Натура 2000.
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Към 31.12 2018 г. по Мярка 12 са извършени плащания на заявените в 2015 г.,2016 и
2017  г.  ангажименти,  като  за  целия период  на  прилагането  й  до  31.12  2018  г.  са
извършени плащания за поети ангажименти на обща стойност 136 083 011 лева.

Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

Мярка  13  се  прилага  от  кампания  2015  г.  с  двете  си  подмерки  -  подмярка  13.1
"Компенсационни плащания в планински райони" и подмярка 13.2 "Компенсационни
плащания  за  други  райони,  засегнати  от  значителни  природни  ограничения",
Подпомагат се  земеделските стопани,  които:ползват земеделска площ с  минимален
размер  на  стопанството  0,5  ха  в  съответния  необлагодетелстван  район  съгласно
Наредба  за  определяне  на  критериите  за  необлагодетелстваните  райони  и
териториалния им обхват и с минимален размер на парцела 0.1 ха.

 Фиг. 23

                        

                    Фиг. 24

Към 31.12.2018 г. по Мярка 13,  за кампании 2015 г., 2016 г. и 2017 г. от началото на 
прилагане на ПРСР до 31.12.2018 г. плащанията възлиизат на 267 525 116 лева.
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Фиг. 25

Мярка 14 "Хуманно отношение към животните"

Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" стартира с кампания 2017 г.

Мярката  се  прилага  в  две  подмерки -  14.1 „Плащания за  хуманно отношение към
животни в сектор едри преживни животни” и 14.2 „Плащания за хуманно отношение
към  животни  в  сектор  дребни  преживни  животни”.14.1  „Плащания  за  хуманно
отношение  към  животни  в  сектор  „Едри  преживни  животни”Допустими  за
подпомагане  по  подмярката  са  земеделски  стопани  с  живо-тновъдни  стопанства,
отглеждащи говеда и биволи.Помощта се предоставя за покриване на допълнителни
разходи или про-пуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти
за  хуманно  отношение  към допустимите  за  подпомагане  животни  и  покрива  само
онези  задължения,  които  надвишават  задължителните  стандарти  и  други  задължи-
телни  изисквания,  наложени  чрез  националното  законодателство.  Поетите
ангажименти по подмярката следва да се изпълняват за срок от минимум пет години.
Спазването  на  изискванията  по  отношение  на  поетите  ангажименти  подлежи  на
ежегодни проверки.

Към 31.12.2018 г. по Мярка 14 са изплатени средства в размер на 1 986 582,08 евро.
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Финансиране на текущи многогодишни ангажименти по мерки от Ос 2 на ПРСР
2007-2013

В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1310/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И  НА  СЪВЕТА  от  17  декември  2013  г.  относно  определяне  на  някои  преходни
разпоредби  във  връзка  с  подпомагането  на  развитието  на  селските  райони  от
Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони  (ЕЗФРСР),  за
изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013. В ПРСР 2014-2020 е определено поетите
ангажименти по дейности от ПРСР 2007-2013 да бъдат финансирани от ПРСР 2007-
2013 г. до изтичането им, а от 2016 г. да бъдат изплащани от бюджета на ПРСР 2014-
2020.

Мярка 214 „Агроекологични плащания“

Разходи по поетите и изпълнявани ангажименти за всички допустими заявления по
мярка  214  „Агроекологични  плащания“  от  ПРСР  2007-2013  г.,  извършени  след
крайния допустим срок за плащания по ПРСР 2007-2013 г.  ще бъдат отнесени към
бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2014-2020. Плащанията към 31.12.2018 г. за кампании 2016 г. и  2017 г. са в
размер на 50 410 212,03 евро.

  Таблица 15

Мярка
подпомогната
площ ха/ЖЕ

% Обхванати от
подпомагането площи в

сравнение с общите
селскостопански площи

в България
Мярка 214 - Агроекологични плащания - Кампания 2017
 
Биологично пчеларство 32 223

Биологично растениевъдтсво 11 035.65
 

0,211
Въвеждане на сеитбообращение за 
опазване на почвите и водите

115 003.72
 

2,201
Възстановяване и поддържане на 
затревени площи с висока природна 
стойност (ВПС1)

8 364.16  
0,160

Контрол на почвената ерозия 755.56
 

0,014
Опазване на застрашени от изчезване 
местни породи, важни за селското 
стопанство

11 991.31

Поддържане на местообитанията на 
защитени видове в обработваеми земи с 
орнитологично значение (ВПС4)

7 655.51  
0,147

Традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм)

2 918.81
 

0,056
Традиционно отглеждане на овощни 
култури

14.98
 

0,000
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Подмярка 10 - Агроекология и климат - Кампания 2017

Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) 
Традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм)(АК11)

15833.53
 

0,303
Традиционни практики за сезонна паша 
(пасторализъм) - при използване на най-
малко две работни кучета (АК12)

448.45  
0,009

Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското 
стопанство 
Опазване на застрашени местни породи - 
едър рогат добитък и биволи (АК13)

17325.06

Опазване на застрашени местни породи - 
овце и кози (АК14)

13076.8

Опазване на застрашени местни породи - 
свине (АК15)

616

Опазване на застрашени местни породи - 
коне (АК16)

6769.04

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското 
стопанство 
Опазване на застрашени от изчезване 
местни сортове, важни за селското 
стопанство – полски култури (АК17)

 

Опазване на застрашени от изчезване 
местни сортове, важни за селското 
стопанство – трайни насаждения (АК18)

977.66  
0,019

Опазване на застрашени от изчезване 
местни сортове, важни за селското 
стопанство - зеленчуци (АК19)

2128.96  
0,041

Опазване на застрашени от изчезване 
местни сортове, важни за селското 
стопанство – ароматни и медицински 
култури (АК20)

378.16
 

0,007
Поддържане  на  местообитанията  на  зимуващите  видове  гъски  и  Ливадния
блатар в обработваеми земи с орнитологично значение
Засяване и отглеждане на есенни зърнено-
житни култури в местообитания на 
зимуващи видове гъски на минимум 50 % 
от заявените по дейността площи (АК2)

102684.27
 

1,965
Засяване и отглеждане на есенни зърнено-
житни култури в местообитанията на 
червеногушата гъска (АК3)

9242.89  
0,177

Прибиране на реколтата след 31 юли в 
площи с гнезда на ливадния блатар (АК4)

87.03
 

0,002
Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с 
орнитологично значение
Поддържане на местообитанията на 
Царски орел и Египетски лешояд в 
обработваеми земи с орнитологично 
значение (АК5)

6.22
 

0,000
Контрол на почвената ерозия 
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Превръщане на обработваеми земеделски 
земи в постоянно затревени площи (АК6)

11832.71
 

0,226
Затревяване на междуредията на лозята и 
трайните насаждения (АК7)

17874.47
 

0,342
Изграждане и поддържане на 
оттокоотвеждащи бразди напречно на 
склона (АК8)

145.09  
0,003

Създаване и поддържане на буферни 
ивици (АК9)

33.49
 

0,001

Поясно редуване на културите (АК10) 8.3
 

0,000
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност 
(ВПС) 
Възстановяване и поддържане на 
затревени площи с висока природна 
стойност (ВПС) - чрез косене (АКК1)

3 537.1  
0,068

Възстановяване и поддържане на 
затревени площи с висока природна 
стойност (ВПС) - чрез паша (АКП1)

20973.62  
0,401

Подмярка 11-Биологично земеделие  - Кампания 2017

Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП
Биологично растениевъдство в преход - за 
полски култури, включително фуражни 
(БРП1)

20 482.64     
0,392

Биологично растениевъдство в преход - 
постоянно затревени площи (ливади и 
пасища) (БРП2)

10 909.01     
0,209

Биологично растениевъдство в преход - 
трайни насаждения, лозя и маслодайна 
роза (БРП3)

11 937.05     
0,228

Биологично растениевъдство в преход - 
ароматни и медицински растения (БРП4)

7 790.99    
 

0,149
Биологично растениевъдство в преход - 
зеленчукови култури, включително 
култивирани гъби и картофи (БРП5)

1 035.81     
0,020

Биологично пчеларство в преход (БПП6) 763.00    
Биологично животновъдство в преход - 
едри приживни животни (говеда и биволи) 
за мляко - БЖП7

72.62    

Биологично животновъдство в преход - 
едри приживни животни (говеда и биволи) 
за месо - БЖП8

357.82    

Биологично животновъдство в преход - 
дребни приживни животни (овце и кози), 
отглеждани за комбинирано производство 
(мляко и месо) - БЖП9

263.10    

Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП - Кампания 2017 

Биологично растениевъдство - за полски 11 792.07     
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култури, включително фуражни - БР10 0,226
Биологично растениевъдство - постоянно 
затревени площи (ливади и пасища) - БР11

5 146.68    
 

0,099
Биологично растениевъдство - трайни 
насаждения, лозя и маслодайна роза 
(БР12)

4 884.13     
0,093

Биологично растениевъдство - ароматни и 
медицински растения (БР13)

3 254.39    
 

0,062
Биологично растениевъдство - 
зеленчукови култури, включително 
култивирани гъби и картофи (БР14)

671.04     
0,013

Биологично пчеларство (БП15) 132 898.00    
Биологично животновъдство - едри 
приживни животни (говеда и биволи) за 
мляко - БЖ16

754.37    

Биологично животновъдство- едри 
приживни животни (говеда и биволи) за 
месо - БЖ17

645.81    

Биологично животновъдство - дребни 
приживни животни (овце и кози), 
отглеждани за комбинирано производство 
(мляко и месо) - БЖ18

911.01    

5.      Оценка на рамката на изпълнението към 31.12.2018 г. ПРСР 2014-2020

 Втори приоритет - Показателите са изпълнени без наличие на риск.

Предвидените междинни стойности на показателите по този приоритет са изпълнени,
принос  по  него  оказват  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски  стопанства”,
подмярка  6.1  „Стартова  помощ  за  млади  земеделски  стопани”  и  подмярка  6.3
„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

Заложената междинна цел по отношение на показател „Брой на земеделски стопанства
с подпомагане от ПРСР за инвестиции в модернизация (М 4.1) и млади земеделски
стопани,  подпомагани  по  линия  на  ПРСР  (област  с  поставен  акцент  2Б)”  е
надхвърлена с  1 654 бр.  заявления,  като сумата от 3 294 стопанства е  базирана на
проекти с получени плащания по 4.1, 6.1, 6.3, както и втори плащания по мярка 112 от
предходния  програмен  период,  които  се  финансират  чрез  бюджета  от  настоящата
програма. Към 31 декември 2018 г. преизпълнението по тази цел е 201%.

Междинната стойност на показателя за „Общо публични разходи“ към 31.12.2018 г.
също е преизпълнена двойно, въз основа на 195 млн. евро разплатени средства.
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 Трети приоритет - Показателите са изпълнени частично.

Заложената  междинна  цел  по  отношение  на  показател  „Брой  на  земеделските
стопанства,  получаващи  подпомагане  за  местни  пазари  и  (М  16.4)  и  групи  на
производители (М. 9) (област с поставен акцент 3A)“ е изпълнена частично. Към 31
декември 2018 г. са одобрени 7 заявления за подпомагане по мярка 9 „Създаване на
групи/организации на производители“,  което е  7,8 % от заложената цел.  Мярка 16
„Сътрудничество“ не е стартирала към 31.12.2018 г. В тази връзка е необходимо да
бъдат предприети навременни действия за стартиране на съответните мерки.

По отношение на индикатора „Брой операции подпомогнати по M4.2 за преработка и
маркетинг на зеделска продукция“ планът на показателите предвижда към края на
2018  г.  да  са  приключени  общо  90  проекта  с  получено  междинно/окончателно
плащане,  като  към  31  декември  2018  г.  те  са  74,  което  представлява  82  %  от
заложената цел.

По отношение на междинната стойност на показателя „Общо публични разходи“ в
размер на 63 316 102 евро, към 31 декември 2018 г. е налице изпълнение 58 % или
реализирани  37 038 123  евро.  От  тях,  сума  в  размер  на  3  210 796  евро  публични
средства  представлява  плащания  по  извършени  от  бенефициентите  дейности  през
2018 г., които не са декларирани към 31.12.20118 г., а през календарната 2019 г.

 Четвърти приоритет – Показателите са изпълнени без наличие на риск

Въз основа на данните е видно, че междинният показател „Общо публични разходи“
към  31.12.2018  г.  е  преизпълнен  почти  двойно  на  база  387  млн.  евро  изплатени
публични разходи.

Изпълнението на показател „Земеделска земя, обхваната от договори за подпомагане
по  М  10,  М  11  и  М  12  с  цел  опазване  на  природните  ресурси“  е  с  двойно
преизпълнение, като заложената цел по отношение на обхванатите площи е 362 хил.
хектара, а подпомогнатите площи към 31.12.2018 г. възлизат на 782 хил. ха.

 Пети приоритет – показателите не са изпълнени

Изпълнението  на  индикатор  „Брой  на  инвестиционните  операции  в
енергоспестяването и енергийната ефективност и енергия от възобновяеми източници
(М 4.1, М 4.2 М 7.2)“ е затруднено поради ниския интерес от страна на кандидатите
по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти“  към  инвестиции  във  ВЕИ.
Показателят,  който  следва  да  бъде  постигнат  към  края  на  2018  г.  е  148  броя
инвестиционни  операции,  като  към  31  декември  2018  г.  са  достигнати  едва  48
операции или 32 % от междинния показател.

По единственият изпълнен от приоритета показател „Земеделски и горски земи под
управление  с  цел  намаляване  на  емисиите  на  парникови  газове,  въглерод  и/или
амоняк, преминаващи към по-ефективни напоителни системи (М 4.1, М 4.3, М 8, М
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10), спрямо заложената междинна стойност от 11 хил. ха, към 31 декември 2018 г. е
налице   почти  двойно  изпълнение,  което  обаче  се  дължи  основно  на  поети
ангажименти  по  мярка  10  „Агроекология  и  климат”,  където  обхванатите  площи
възлизат на 30 хил. ха.

Междинният  показател  „Общо  публични  разходи“  в  рамките  на  този  приоритет
предвижда към края на 2018 г. да са разплатени  134 826 572  евро публични разходи,
като резултатите към 31 декември 2018 г. показват 21% изпълнение въз основа на 27
675 636 евро изплатени разходи, основно по мярка 10 „Агроекология и климат”, мярка
4.2  „Инвестиции  в  преработка,  маркетинг  на  селскостопански  продукти”  и  мярка
4.1”Инвестиции в материални активи”.

 Шести приоритет – показателите не са изпълнени

Заложената междинна цел по отношение на индикатор „Брой операции, подпомогнати
с цел подобряване на основни услуги и инфраструктура в селските райони (М 7)“ е
235 операции, като към 31.12.2018 г. е отчетено изпълнение в размер на 18 % на база
43 броя проекта, получили междинно или окончателно плащане.

За индикатор „Общо публични разходи П6 (в евро)“, предвидената цел към края на
2018 г. е в размер на 203 788 857 евро, като към 31.12.2018 г. са изплатени 13 795 628
евро, което е едва 7 % изпълнение на заложената цел. Въпреки всички предприети
мерки от страна на УО на ПРСР и ДФЗ-РА, и огромният наличен брой договори (над
500 бр. по подмерки 7.2 и 7.6 - за над 470 млн. евро публични средства – двойно над
заложената  междинна  цел),  поради  спецификата  на  мерките,  и  задължителното
провеждане  на  процедури  по  ЗОП,  под  10%  от  тях  са  получили  междинно  или
окончателно плащане към края на 2018 г.

Последният индикатор, който касае население обхванато от местни групи за действие
в рамките на мярка 19. Заложените параметри в програмата изискват към края на 2018
г. от Подхода „Лидер” да бъдат договорени всички стратегии за местно развитие, и да
бъдат  обхванати  поне  1 370  000  жители  на  територията  на  селските  райони  на
страната.  Резултатът  към 31.12.2018  г.  показва  изпълнение  на  120  %,  която  цел  е
валидна и до края на прилагане на програмния период.

Причини и фактори, обуславящи наличието на риск от неизпълнение на целите.

Някои от  факторите,  които влияят негативно върху изпълнението на  приоритетите
като цяло са:

А)  Промени  в  политическата  среда  и  необходимост  от  адаптация  на  нуждите  и
гъвкавост – настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините
от началото на програмния период води до нестабилност в изпълнението и понякога
до забава в предприетите действия по изпълнение на приоритетите. Дори само едно
забавяне  в  стартирането  на  даден  прием  по  мярка  от  Програмата,  вследствие  на
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временна  политическа  нестабилност  отлага  експоненциално  във  времето  цялото
изпълнение на даден приоритет.

Б) Забава при процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП – обжалване на
решенията на възложителите по обществените поръчки, което забавя сключването на
договори  с  изпълнителите  и  съответно  забавя  изпълнението  на  проектите.  Това  е
основен  проблем,  който  е  извън  възможностите  за  интервенция  на  УО  на  ПРСР.
Финансовото изражение е потенциална несигурност от навременно усвояване на над
600 млн. евро, разполагаеми по Мярка 7 от ПРСР – реално почти една четвърт от
финансовият ресурс за целият програмен период.

В)  Все  още  продължаваща  стагнация  по  отношение  на  набавянето  на  собствено
финансиране от страна на бенефициентите по ПРСР. Ключово изискване за отчитане
на  постигнати  стойности  на  индикаторите  е  наличието  на  реално  извършени
дейности, и поне междинни плащания по проектите. Към 31.12.2018 г. постигнатите
стойности на индикаторите са ниски на фона на големия брой проекти в изпълнение.
След  момента  на  сключване  на  договорите,  УО  на  ПРСР  и  ДФЗ-РА  почти  не
разполагат с административни ходове за съкращаване на сроковете за изпълнение –
т.е.  активността  на  бенефициентите  е  от  решаващо  значение  за  навременното
отчитане на постигнатите стойности на индикаторите.

Г)  Предварителното  условие  „G4)  Обществени  поръчки:  наличие  на  уредба  за
ефективното прилагане на законодателството на Съюза за обществените поръчки
в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове“ не е изпълнено
към момента на одобрение на ПРСР 2014 – 2020, и това възпрепятства своевременно
обявяване на прием, по който кандидатите са възложители по реда на ЗОП за избор на
изпълнители по проектите си.

Предвид  забавения  старт  на  ПРСР,  очакванията  са  до  края  на  2019  г.  всички
индикатори от Рамката за изпълнение да бъдат постигнати на ниво междинни цели
2018 г., тъй като стартиралите вече мерки и процедури, на етап договаряне покриват
изцяло количествено изразените цели.
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Изпълнение на целите от Рамката на изпълнението към 31.12.2018г.

Таблица 16
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План за действие за изпълнение на Рамката

1. ТРЕТИ ПРИОРИТЕТ

Предприети действия от УО на ПРСР за минимизиране на риска:

 Стартиране на Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Всички  действия  във  възможностите  на  УО  на  ПРСР  са  предприети  -  мярката  е
стартирана още през м. септември 2017 г., като се очаква да допринася предимно към
изпълнението  на  финансовият  показател.  Към  настоящия  момент  постъпилите
заявления за подпомагане са обработени от ДФЗ – РА, като до края на 2018 г. бяха
извършени плащания по мярката.

 Стартиране  на  Мярка  9  „Учредяване  на  групи  и  организации  на
производителите“.  

През 2017 г. са признати 23 групи и организации на производители, а през  2018 г. са
признати  27  групи  и  организации  на  производители,  като  всички  тези  групи  са
потенциални участници в подпомагането по мярка 9.

Усилията  на  Управляващият  орган  за  популяризиране  на  мярката  доведоха  до
положителен  резултат.  В  периода  на  прием  бяха  подадени  38  бр.  проектни
предложения.  Общия брой на земеделските производители,  членуващи в тези групи
и организации на производители е 406 броя, което значително надхвърля планирана
междинна стойност на индикатора от 90 земеделски стопанства.

Към  настоящия  момент  са  налични  сключени  договори  по  подадените  проектни
предложения, което позволи своевременно изплащане на помощта на признати през
2018 г.  групи и организации.  От своя страна изплащането  на  помощта  към някои
одобрени организации допринесе за изпълнение индикатора „Брой на земеделските
стопанства, получаващи подпомагане по схеми за качество, за местни пазари/
къси вериги на доставки и групи на производителите“.

 Подготвено и изпратено 4-то изменение на ПРСР 2014-2020

С одобреното 4-то изменение на Програмата се прехвърлят средства от подмярка 4.3
към  подмярка  4.2  с  цел  да  се  компенсира  недостига  на  финансови  средства  за
постигане  на  заложената  междинна  стойност  на  индикатора  „Брой  операции
подпомогнати  по  M4  "Инвестиции  във  физически  активи"  за  преработка  и
маркетинг на земеделска продукция.

В  резултат  от  предприетите  мерки  се  забелязва  постигнат  значителен  напредък  в
изпълнение на индикатора „Брой операции, подпомогнати по М4 „Инвестиции във
физически активи за преработка и маркетинг на земеделска продукция“. Към края
на 2017 г.  постигнатата  стойност е  10%, а към 31 декември 2018 г.  стойността  на
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индикатора  е  с  положителен  резултат  (над  65%),  и  надхвърляне  на  рисковите
стойности до края на 2018 г.  

На  база  предварителни  данни,  УО  на  ПРСР  счита,  средствата  от  междинните
плащания за приоритет 3 няма да бъдат блокирани, поради елиминиране на рисковете
по два от трите индикатора, и изпълнение на междинните стойности на Рамката за
изпълнение. Все пак има риск от прехвърляне на средствата от резерва (16 462 777
евро от ЕЗФРСР), ако финансовият показател не достигне 75% .

2. ПЕТИ ПРИОРИТЕТ

Предприети действия от УО на ПРСР за минимизиране на риска:

 Прецизиране  на  методиката  за  отнасяне  на  приноса  на  проектите  по
мярка  4  към  повече  от  една  фокус  област  в  съответствие  с
интервенционната логика на Програмата и детайлен преглед на всички
проектни предложения

В рамките на проведената двустранна среща между представители на УО на ПРСР и
представители на службите на ЕК на 19.7.2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, е  подложен
на обсъждане подхода при отнасяне на проекти или отделни разходи, като част от
одобрени проекти, към областите с поставен акцент, включително фокус област 5Б.

В резултат на проведената дискусия се извършва внимателен анализ на одобрените
проектни предложения по подмярка 4.1, по които не са извършвани междинни или
окончателни плащания.  Обследват се в  детайли данните във всеки проект на ниво
конкретни разходи. Като обективен критерий се използват разходите, допринасящи за
повишаване  на  енeргийната  ефективност,  които  са  посочени  в  изготвения  от
правоспособно лицензирано лице доклад за енергийно обследване на стопанството.

Все още тече оценка и на проектите, които биха могли да отговарят на изискванията и
тълкуването на ЕК за „Стартирала операция“, като след приключване на процеса ще
стане ясно дали индикаторът за брой подпомогнати операции е изпълнен. Също така,
по  отношение  на  финансовият  индикатор  се  планира  да  бъде  взето  предвид  и
тълкуванието  на  ЕК,  според  което  за  изчисляване  на  показателите  за  финансово
изпълнение в годишния доклад за изпълнението през 2019 г. могат да бъдат отчетени
заявките за плащане, подадени през 2019 г., съответстващи на разходите, направени и
платени от бенефициерите през 2018 г.

С изпълнението на този индикатор рискът от сериозно неизпълнение на приоритет 5
би бил преодолян, тъй като другият индикатор по приоритет 5 „Земеделски и горски
земи под управление с цел намаляване на емисиите на парникови газове, въглерод
и/или на амоняк и площи, преминаващи към по-ефективни напоителни системи“
вече е изпълнен.

 Мерки за ускоряване на изпълнението на проектите
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С  цел  да  се  преодолее  забавянето  в  изпълнението  на  одобрените  проекти,  в
договорите  с  бенефициентите  е  включена  клауза,  осигуряваща  техния  навременен
старт. Съгласно въведената клауза, бенефициентът трябва да стартира изпълнението
на  проекта  си  до  една  година  от  подписването  на  договора  и  да  представи
необходимите документи пред РА, доказващи започване на изпълнението на проекта.

Към момента УО на ПРСР счита,  че резервът за приоритет 5 (18 332 239 евро от
ЕЗФРСР) ще бъде прехвърлен към друг приоритет, изпълнил междинните си цели.

3.    ШЕСТИ ПРИОРИТЕТ

Предприети действия от УО на ПРСР за минимизиране на риска:

Във връзка с постигане целите на Приоритет 6 от ПРСР 2014-2020, свързани с Мярка
7,  от  страна  на  българските  власти  бяха  предприети  стъпки  в  няколко  основни
направления под формата на План за действие:

 Оптимизиране  на  сроковете  за  обработка  на  документацията  по
проектните предложения от страна на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция

От началото на 2018 г. Разплащателна агенция е ускорила обработката на процедурите
по ЗОП - предварителна проверка и последващ контрол. Средната продължителност
на произнасяне при последващ контрол е намалена до 5 работни дни. С цел по-добра
и  последователна  комуникация  с  общините  бяха  определени  експерти,  които  при
необходимост  да  дават  методически  указания  по  възникнали  проблеми  и  казуси.
Значително е ускорена и обработката на заявки за плащания.

С  цел  ускоряване  изпълнението  на  проектите,  в  договорите  за  безвъзмездна
финансова  помощ  с  бенефициентите  е  предвидено  задължение  за  стартиране
изпълнението на проектите не по-късно от 6 месеца (за кандидати възложители по
ЗОП)  от  момента  на  извършения   последващ  контрол  от  РА  върху  обществената
поръчка  за  избор  на  изпълнител  по  проекта.  От  друга  страна  за  бенефициентите,
които вече са избрали изпълнител по договорите се изискват документи доказващи
стартирането на дейностите  /протоколи, фактури, плащания към изпълнител и др./,
като  по  този  начин  се  гарантира,  че  е  стартирало  изпълнението  на  проекта  и
Разплащателна агенция има увереност, че се извършват реални дейности по същия.

 Осигуряване  на  безлихвени  заеми  за  финансиране  изпълнението  на
проектните предложения

Като част от стъпките по Плана за действие по инициатива на УО е разработено и
прието  от  Министерския  съвет  на  Република  България  постановление,  с  което  се
отпускат  временни  безлихвени  заеми  от  централния  бюджет  на  общините  за
финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти
по ПРСР 2014 - 2020 г.
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 Засилване на комуникацията, организиране на съвместни разяснителни
срещи и предоставяне на консултации към бенефициентите

В началото на 2018 г. в различни части на страната се проведоха  кръгли маси с всички
бенефициенти - общини по подмярка 7.2, които се финансират по мярка „Техническа
помощ“. В рамките на тези срещи,  на бенефициентите се предоставиха таргетирани
консултации във връзка с техните специфични проблеми и съвети относно най-често
допусканите грешки при провеждането на обществените поръчки.

Към първоначално изготвения план за действие бяха добавени нови мерки, целящи да
ускорят  изпълнението  на  проектите.   В  изпълнение  на  набелязаните  мерки,  беше
проведена тридневна среща /07.11-09.11.2018г./, състояла се в Боровец, където наред с
представители на всички общини в страната, участие взеха представители и експерти
от УО и РА. В рамките на организираната от Национално сдружение на общините в
Република  България  /НСОРБ/  среща  беше  отделен  специален  модул  за  дискусии,
свързани с изпълнение на проектите по мярка 7 и постигане на целите на П6.

Като  част  от  плана  за  действие  през  месец  ноември 2018 г.  в  Министерството  на
земеделието, храните и горите са проведени и срещи между Управляващият орган, РА
и представители на общини, НПО сектор и местни поделения на вероизповеданията,
които имат сключени договори по мярка 7.

Към момента УО на ПРСР реалистично очаква, че резервът за приоритет 6 (42 651 124
евро от ЕЗФРСР) ще се наложи да бъде прехвърлен към друг приоритет, изпълнил
междинните  цели.  Също  така  УО  на  ПРСР  очаква,  че  поради  съгласуваният  със
службите на ЕК план за действие конкретно за приоритет 6, предприетите действия
ще бъдат взети предвид,  и няма да се налагат корекции или временно спиране на
средствата по този приоритет.

6.        Оценка на 3-те цели на ПРСР 2014-2020 г. към 31.12.2018

        Оценка на напредъка към постигане на 3-те цели на ПРСР:

ЦЕЛ 1: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на
селското и горското стопанство и преработваща промишленост

В съответствие с  целите на  политиката  на ЕС за развитие на селските  райони
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  има три
цели:

1.Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и
горското стопанство и преработваща промишленост;
2.Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните
ресурси  в  земеделието,  горското  стопанство  и  хранителната  промишленост,
предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
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3.  Социално-икономическо  развитие  на  селските  райони,  осигуряващо  нови
работни  места,  намаляване  на  бедността,  социално  включване  и  по-добро
качество на живот.

Програмата  е  структурирана  около  пет  тематични  приоритета  и  шестнадесет
приоритетни области на политиката за развитие на селските райони. Освен това за
постигане на  специфичните  цели на  тематичните  приоритети са  програмирани
интервенции,  включващи стимулиране  на  иновациите  и  трансфер  на  знания  и
информация, като по този начин, тя адресира всичките приоритети/приоритетни
области на политиката за развитие на селските райони на Общността.
За  планираните  интервенции  по  първата  цел  са  отделени  22%  от  публичните
разходи на Програмата, по втората – 48%, а по третата – 28%.

При  определянето  на  бюджета  е  отчетена  приоритетността  на  потребностите,
потенциалната  ефективност и  взаимната  допълняемост  на  мерките,  поуките от
предишния програмен период,  а  също и целите  на Стратегията Европа 2020 и
ОСП,  и  националните  приоритети  за  тяхното  изпълнение,  определени  в
Споразумението  за  партньорство  и  други  стратегически  документи.  При
разпределянето  на  бюджета  са  оценени  кръстосаните  ефекти  и  е  отчетено,  че
планираните интервенции по цел 2 имат силен и пряк принос за цел 1, тъй като
допринасят за  опазване  и  подобряване  на  ресурсите  в  земеделието,  повишават
ресурсната  и  енергийна  ефективност,  насърчават  развитието  на  биологичното
производство.

Първата цел на Програмата е насочена към осигуряване на устойчив и балансиран
растеж на производството и преработката на селскостопански и горски продукти.
В рамките на тази цел Програмата адресира приоритетни потребности чрез мерки
целящи:

o Развитие  на  устойчива  структура  на  земеделското  производство  и

жизнеспособни земеделски структури;
o Насърчаване  на  качеството,  добавената  стойност  и  иновациите  в

производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти;
o Подобряване на икономическите резултати на фирмите, работещи в горите и

първичната преработка в контекста на устойчивото управление на горите.
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Таблица 17

ЦЕЛИ на ПРСР 2014-2020
ТЕМАТИЧНИ
ПРИОРИТЕТИ

Мерки

Комби-нация
от мерки, по

които са
отчетени

резулта-ти
към 31.12.

2018 г.

Комби-
нация от
мерки, по

които не са
отчете-ни
резулта-ти
към 31.12.

2018 г.
ЦЕЛ  1:  Повишаване  на
конкурентоспособността
и  балансирано  развитие
на  селското  и  горското
стопанство  и
преработваща
промишленост

Интервенциите по 
Приоритет 2 целят:
- повишаване на 
жизнеспособността и 
конкурентоспособността 
чрез структурно 
приспособяване, 
повишаване на 
производителността и 
ефективността на 
производството;

- подобряване на 
икономическите резултати
на фирмите, горското 
стопанство, дърводобива и
първичната преработка на
дървесина

Подпомагане на инвестициите в 
около 3500 земеделски стопанства и 
навлизането в земеделието на 1630 
млади стопани:
- модернизиране и технологично 
обновление на земеделските 
стопанства (2А-4),
- привличане на млади земеделски 
стопани с подходяща квалификация 
(2Б-1)
- развитие малките земеделски 
стопанства (2А-2)
- хоризонтален приоритет на 
повишаване на 
конкурентоспособността в секторите 
месо, мляко, плодове, зеленчуци, 
етерично-маслени култури и 
биологично производство (2А-1)
- подобряване на достъпа до 
външно финансиране с прилагането на
Гаранционната схема, използваща 

2А - М02, М04,
М06

2А  -  М01,
М16
2В - М01, M8
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акумулираните ресурси на схемата от 
ПРСР 2007-2013 г., и с разработване 
на нови финансови инструменти (2А-
3)

Интервенциите по 
Приоритет 3 целят:
- укрепване на връзките
в хранителната верига и 
насърчаване на 
кооперирането, насочено 
към постепенното 
изграждане на 
конкурентни предимства 
на база качество и 
добавена стойност на 
продуктите и иновации

Включването на около 620 
стопанства в мерки за коопериране:
- повишаване на вертикалната и 
хоризонтална интеграция в 
хранителната верига (3А-1&4);
- иновации и технологично 
обновление в хранителната 
промишленост (3А-3)
- подобряване на управлението на 
риска в земеделието чрез подпомагане
на създаването на взаимоспомагателен
фонд за неблагоприятни климатични 
явления, болести по животните и 
растенията, нашествия на вредители и 
екологични инциденти (3Б)

3А - М02, М04,
М06,  М09,
М14,

3А  -  М01,
М14, М16
3В  -  М01,
М02
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Интервенциите  по  Приоритет  2  целят  повишаване  на  жизнеспособността  и
конкурентоспособността  чрез  структурно  приспособяване,  повишаване  на
производителността и ефективността на производството.

В  рамките  на  ПО  2А  приоритет  се  дава  на  потребността  за  модернизиране  и
технологично  обновление  на  земеделските  стопанства  (2А-4),  а  по  ПО  2Б  на
привличането на млади земеделски стопани с подходяща квалификация (2Б-1).
Програмата поставя цел за подпомагане на инвестициите в около 3500 земеделски
стопанства и навлизането в земеделието на 1630 млади стопани.  

Потребността за подобряване на знанията и умения на управителите на земеделски
стопанства и  работната сила (1В-1) се адресира с мерки за осведомяване, обучение и
консултации. Мярка 01 не е стартирала към 31.12.2018 г. Очаква се тя да стартира
през 2019 година.

В рамките на Приоритет 2 се цели също подобряване на икономическите резултати на
фирмите, горското стопанство, дърводобива и първичната преработка на дървесина
чрез  насърчаване на  инвестициите в  увеличаване на  продуктивността  на  горите  и
технологично  обновление,  водещо  до  повишаване  на  производителността,
енергийната и ресурсна ефективност и устойчиво управление на горите (2В-1). По
под  мерките  по  мярка  М08  са  проведени  приеми  на  заявления  за  финансово
подпомагане, но към 31.12.2018 г. не са одобрени представените проекти.  

С  интервенциите  за  насърчаване  на  организацията  на  хранителната  верига  и
управлението на риска по Приоритет 3 се цели укрепване на връзките в хранителната
верига и насърчаване на кооперирането, насочено към постепенното изграждане на
конкурентни  предимства  на  база  качество  и  добавена  стойност  на  продуктите  и
иновации.

По този приоритет са приоритизирани потребностите за повишаване на вертикалната
и хоризонтална интеграция в хранителната верига (3А-1&4) и се цели включването на
около 620 стопанства в мерки за коопериране.

Към 31.12.2018 г. броят на земеделските стопанства, които получават подпомагане по
схеми  за  качество,  за  местни  пазари/къси  вериги  на  доставки  и  групи  на
производителите е  114,  което е  25,33% от поставената  за  2020 година цел от  450
земеделски стопанства.

Към 31.12.2018 г. не са стартирали мерки за схеми за управление на риска и такива не
се очаква да стартират.

Друг  приоритет  е  насърчаването  на  иновациите  и  технологичното  обновление  в
хранителната промишленост (3А-3), в съответствие на приоритетите на националната
Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.
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Четвъртото изменение на ПРСР включва прехвърляне на финансови средства в размер
на 49.5 млн. евро публични разходи от Фокус област 5А към Фокус област 3А, както и
промяна  в  заложените  индикатори  в  съответствие  с  предложения  трансфер  на
средства. Причините за предложеното прехвърляне на финансов ресурс от Приоритет
5 към Приоритет 3 на  ПРСР са  свързани с риск от неизпълнение на междинните
стойности на заложени индикатори по Приоритет 3 съгласно рамката за изпълнение
на ПРСР към 31.12.2018 г. и по-конкретно ниска степен на изпълнение на заложения
индикатор  за  брой  подпомогнати  проекти  за  преработка/маркетинг  на
селскостопански продукти в рамките на Фокус област 3А (под мярка 4.2);

По ПО 3Б програмата цели подобряване на управлението на риска в земеделието чрез
подпомагане  на  създаването  на  взаимоспомагателен  фонд  за  неблагоприятни
климатични явления, болести по животните и растенията, нашествия на вредители и
екологични инциденти, който е програмиран чието функциониране не е стартирало
към 31.12.2018 г.

В рамките на цел 1 на Програмата се дава хоризонтален приоритет на повишаване на
конкурентоспособността  в  секторите  месо,  мляко,  плодове,  зеленчуци,  етерично-
маслени култури и биологично производство (2А-1), като на тях се дава предимство
при избора на проекти по мерките. Анализът на сключените договори показва силно
изразено  подпомагане  на  „чувствителни  сектори”  („Плодове  и  зеленчуци“,
„Животновъдство“, „Етерично-маслени култури“) които освен приоритет за подкрепа
по под мярка 4.1 са определени и като хоризонтален приоритет за цялата ПРСР, чрез
интерпретирането им в много от мерките, свързани със селското стопанство.

Потребността  за  развитие  малките  земеделски  стопанства  (2А-2)  се  адресира  с
Тематична подпрограма, която цели улесняване на преструктурирането, повишаване
на жизнеспособността и устойчивото развитие на малките земеделски стопанства.

Програмата  подпомага  предоставянeто  на  консултантски  услуги,  дейности  и
инвестиции  целящи  увеличаване  на  мащаба  на  производство,  структурно
приспособяване, повишаване на производителността и качеството на продукцията на
малките стопанства, а по този начин и на повишаването на доходите и запазването на
работни места.

Тематичната  подпрограма цели да  подобри насочването на ресурсите и да  намали
административната  тежест  при  кандидатстване,  да  стимулира  развитието  на
специализирани услуги за малките стопанства,  а  също и да повиши обществената
информираност и ангажираност за осигуряване на устойчиво развитие на малките
стопанства.

През периода 18.07.-22.10.2018 г. е отворен прием по под мярката с общ бюджет 12,5
млн. Евро. Към 31.12. 2018 г. няма сключени договори по под мярката.

68
Евростарт 2008 ЕООД, гр. София, п.к.1408, ул. „Димитър Манов” 33, ет.2, офис 8,
 телефон: 028519386, факс: 024672844; email: office  @  eurostart  2008.  eu                        

mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu


Приоритетната потребност за подобряване на достъпа до външно финансиране (2А-3)
се  изпълнява  с  прилагането  на  Гаранционната  схема,  използваща  акумулираните
ресурси на схемата от ПРСР 2007-2013 г., като не се предвижда разработване на нови
финансови инструменти във връзка предварителна оценка на потребностите.

По данни на НСИ смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското
стопанство  през  2018 г.  намалява  спрямо 2017  г.  c  30.5.   Крайната  продукция  по
базисни цени през 2018 г. възлиза на 8 077.2 млн. лв., което с 2 на сто по-малко в
сравнение с 2017 Г. Намалението се дължи в спад на обемите с 3.1 на сто.

Стойността на продукцията, произведена в сектор „ Растениевъдство“ е 5 414.0 млн.
лв. и отбелязва намаление в сравнение с 2017 г. c 2.8 на сто.

Намалението е в резултат отново на спад в обемите с 4.6 на сто.

Продукцията от животновъдство се запазва без изменение и е 1 978.0 млн. лв.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство
през 2018 г. е достигнало 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3 на сто повече в сравнение с
2017 г.

Увеличението се дължи на увеличените обеми с 1.3 на сто и на увеличени цени c 3 на
сто.

Брутната добавена стойност по базисни цени в селското стопанство през 2018 г. е 3
404.7 млн. лв. и е c 9.5 на сто по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение на
цените - c 1.2 на сто и намаление на обемите c 8.4 на сто.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 14.8 на сто, а
нетния опериращ излишък/ смесен доход с 18.7 на сто, което е в резултат на намалени
обеми и субсидии спрямо 2017 година.

Намалението  на  повечето  показатели  се  дължи  на  спад  в  някои  от  обемите,
произведени в селското стопанство, но такъв спад се констатира главно през 2018г.,
спрямо 2017г., а не в по-дългосрочен период.

По- конкретно, през 2018 г. е налице спад в обемите спрямо 2017 г.,  с процентите
посочени  в  следващата  таблица,  където  са  изброени  само  по-разпространените
култури където се наблюдава такъв спад (при царевицата за зърно например е налице
увеличение с 35.7% за 2018г., а не спад; минимално увеличение има и при картофите).

      Таблица 18

Култура
Спад на обема на продукцията през 2018г.

спрямо 2017г.
1 Пшеница и лимец -4,9%
2 Слънчоглед -6,3%
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4. Рапица и репица -1,7%
5. Ечемик -26,6%
6. Грозде -3,0%
7. Зеленчуци – плодови -9,3%
8.Овес и зърнени смески -22,6%
9.Ръж -17,6%
10.Тютюн -33,8%
11. Соя -77,0%
12.Тритикале -32,2%
13.Фуражен грах -60,3%

Източник  на данните:  Агростатистика  –  резултати,  МЗХ,  за  2017  и  2018г.  от
които са изведени съотношенията по-горе.

По-подробен  анализ,  отчитащ  дългосрочната  тенденция  на  изменения  в
реколтираните площи в съпоставка с измененията в обема продукция от същите, е
представена  в  следващата  таблица,  за  20-те  култури с  най-големи реколтирани
площи, подредени в ницходящ ред:

Таблица 19

Култура

Изменение
 [%]

Реколтирани
площи 2018
спрямо 2015

Изменение
[%]

Обем
продукция

2018
спрямо

2015

Изменение на
брутната
добавена

стойност (БДС)
[оценка]

Необходимо
подпомагане

[оценка]

1 Пшеница 9,7% 16,4%
минимален

растеж не
2 Слънчоглед -2,7% 13,4% нарастване не

3
Царевица за 
зърно -10,8% 29,0% нарастване не

4 Рапица 7,1% 11,6%
минимален

растеж не
5 Ечемик -40,9% -37,4% без изменение да
6 Люцерна 44,6% 29,8% намаление не
7 Плодове 23,6% 7,0% намаление да
8 Грозде 2,7% -25,4% намаление не

9

Царевица за 
силаж
/фураж 3,8% 35,5% нарастване не

10
Зеленчуци –
плодови -1,1% 20,9% нарастване да

11 Тритикале 15,4% 5,3%
минимален

растеж не
12 Картофи 27,3% 59,1% нарастване не
13 Овес 9,1% 9,1% без изменение да
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14 Ориз -8,3% -6,0% без изменение не
15 Кориандър 76,7% -10,3% намаление не
16 Сорго 28,6% 111,8% нарастване не
17 Ръж 33,3% 27,3% без изменение да
18 Тютюн -56,4% -63,2% без изменение относително

19
Маслодайна 
роза 16,2% 70,6% нарастване да

20

Зеленчуци - 
листо-
стъблени -10,0% 14,3% нарастване да

Източник на изходните данни: Агростатистика – резултати, МЗХ, за 2015 и 2018г.
от които са изведени съотношенията по-горе и аналитичните изводи [оценка].

Посочените  проценти  представляват  съотношение  между  измененеието  на
площите и добивите, за 3-те години предшестващи междишнната оценка, спрямо
изходното положение, за каквото се приема това в 2015г. Те не са съотношението
на  площи и  добиви  през  2018г  към тези  през  2015г.   Например  изменение  100%
означава, че площта или добивът са се удвоили през 2018г., спрямо 2015г., а не че са
равни на тези в изходната 2015 година. Съответно, изменение 66% със знак минус,
означава, че площите или добивът са намалели 3 пъти, а не че през 2018г. те са били
66% от тези през 2015г (което би било само 1,5 пъти намаление).  

Приведената в таблицата по-горе оценка на брутната добавена стойност (БДС) и на
необходимостта  от  подпомагане  е  аналитична.  Не  съществуват  статистически
източници за БДС по видове култури, поради което преценката за динамиката на БДС
е  на  база  косвени  данни  и  признаци.  Наличните  данни  за  БДС  в  земеделските
стопанства не дават представа за БДС от конкретна земеделска култура, не се намират
в просто установима връзка с нея и не се събират от статистиката. Поради динамиката
в цените, изчисляването на БДС в конкретна продукция не се практикува, доколкото
такъв показател би бил от полза само в случай, че се актуализира най-малко 2 пъти
годишно. При всички случаи, БДС в продукцията може да служи само за оценка на
краткосрочни интервенции – до 3 месеца, тъй като е силно изменчив във времето.

Например стойността на БДС общо за селското стопанство на Италия, е 3-кратно по-
висока  през  октомври  отколкото  през  април  за  всяка  година  –––
(Източник:https://www.ceicdata.com/en/italy/esa-2010-gross-value-added-by-industry-
current-price/gva-agriculture-forestry--fishing).

БДС  за  определен  вид  продукция  бележи  отклонения,  които  не  се  поддават  на
надежден анализ, губят актуалността си за няколко месеца и могат да са оправдани
само  при  наличие  на  специална  централизирана  система  за  текущо  отчитане  и
незабавно използване на резултататите.    

При  нахута,  фуражния  грах  и  лавандулата,  се  наблюдават  несъразмерни  спрямо
останалите култури изменения, които не са пренебрежими защото площите с тези три
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култури общо се равняват на тези засадени с лозя. Специално при нахута и фуражния
грах  е  налице  безпрецедентна  динамика,  която  може  да  се  обясни  единствено  с
внезапно възникване на особено благоприятна пазарна конюнктура. За тези култури
данните и изводите са следните:

   Таблица 20

Култура

Изменение
 [%]

Реколтиран
и площи

2018
спрямо

2015

Изменение
[%]

Добив
2018

спрямо
2015

Изменение на  брутната
добавена стойност

(БДС)

Необходимо
подпомагане

Нахут 2358,3% 1771,0% минимален растеж да
Фуражен 
грах 222,2% 173,7% минимален растеж да
Лавандула 118,5% 81,8% минимален растеж относително

   

Източник на основните данни: Агростатистика – резултати, МЗХ, за 2015 и 2018г.
от които са изведени съотношенията по-горе и аналитичните изводи.

Производството  на  царевица  от  реколта  `2018  е  с  35,7%  по-високо  спрямо  2017
година. За последните 3 години – 2016-2018 година, реколтираните площи с царевица
нарастват общо с 10%, докато добивите са нараснали общо с 43%, т.е. при царевицата
не само няма спад в обемите, а се констатира твърда тенденция в обратна посока.
Източник  СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН  АНАЛИЗ  НА  ЦАРЕВИЦА  И
СЛЪНЧОГЛЕД, отдел „Агростатистика“ на МЗХГ, юли 2019г.

Производството  на  слънчоглед  от  реколта  `2018  е  с  6,3%  по-ниско  спрямо  2017
година.  За  последните  3  години  –  2016-2018  година  реколтираните  площи  със
слънчоглед  намаляват  с  3.5%,  а  добивите  са  нараснали  общо  с  8%,  т.е.  при
слънчогледа  също  няма  спад  в  обемите,  а  се  наблюдава  пренасочване  на  част  от
производителите  към  отглеждане  на  силно  търсените  за  износ  и  за  нуждите  на
индустрията пшеница и царевица. Намалението на площите е частично компенсирано
от повишение на добивите, но при слънчогледа е налице продължителна тенденция
на  намаляване  на  изкупните  цени.  Източник  СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН
АНАЛИЗ НА ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД, отдел „Агростатистика“ на МЗХГ, юли
2019г.

По отношение на печалбата от декар през 2018г., на първо място е царевицата. На
второ място, с печалба на декар между 90 и 100 лв., е слънчогледът. Следва рапицата
със 70-78 лв. на декар и на последно място е пшеницата с 51-63 лв. печалба на декар.  

За  целите  на  дългосрочно  планиране  на  мерки  за  подпомагане,  използването  на
добавената  стойност  от  декар  или  на  тон  продукция,  е  от  една  страна  изцяло
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неприложимо  на  практика  поради  липсата  на  организация  за  често  събиране  на
достоверни данни, а от друга страна е погрешно като методология. От подкрепа се
нуждаят стопанства и култури, които  са с ниска БДС, но с потенциал за нейното
нарастване, които не произвеждат големи обеми, но могат своевременно да разширят
производстовото  си,  преди  да  се  намесят  други  участници  на  пазара,  което  в
определена степен зависи и от спецификата на географските условия и е ограничено
във  времето  –  т.е.  приемът  на  заявления  от  такива  стопанства  трябва  да  бъде
своевременен,  за  да  не  отпаднат  междувременно  благоприятните  фактори.
Подкрепата за големи стопанства и за силно разпространени технически култури е
принципно  нецелесъобразна,  поради  колебанието  на  цените,  острата  ценова
конкуренция  и  необходимостта  от  средства,  които  с  един  и  повече  порядъци
превишават тези, които може да предостави ПРСР. Поради това интервенции в полза
на такива стопанства и култури няма да дадат съществени резултати. Подкрепа може
да се окаже за такива култури, при които намаляват и площите и добивите, но това се
дължи на временни затруднения. Подкрепа може да се окаже и за такива култури при
които се увеличават площите, но добивите все още не са достигнали възможния при
това обем. Подкрепа може да се окаже и за такива култури при които и площите и
добивите бележат изключително висок ръст.

При всички случаи, освен изброените признаци, трябва да се държи сметка за редица
други съществени фактори, което в някакава степен е извършено в таблиците по-горе,
където е дадено съответно мнение относно необходимостта от подкрепа.  

От  редовно  публикуваните  от  МЗХ  ситуационно-персперктивни  анализи  /СПА/  и
Оперативни аналази за  основни земеделски култури,  се  проследява през  годините
тенденция, не толкова на намаляване на обемите на продукцията, което също е факт
при ечемика,  гроздето,  ориза,  кориандъра,  тютюна и др.  колкото на  намаление на
пазарните цени. В резултат, в т.ч. и на нарастващите преки производствени разходи,
брутната добавена стойност /БДС/ спада независимо от запазването или нарастването
на обемите. Например, реколта `2016 от пшеница е рекордно висока, но изкупната
цена на хлебната пшеница през 2016г. е била с 11,9% по-ниска. През 2016 и 2017 г.,
брутната  добавена  стойност  в  сектора  нараства,  но  през  2018г.  намалява  спрямо
предходната 2017 година.  

По  отношение  приходите,  които  влияят  по-пряко  на  БДС  отколкото  обемите  не
производство и площите, се наблюдава следната ситуация при пазарната реализация
на водещите култури /цени на производител/:

     
     Таблица 21

Култури (мил
иони
левов

е)
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2015г. 2016г. 2017г.

1 Пшеница и лимец 1396.3 1450.5 1556.4

2 Слънчоглед 1228.7 1214.9 1161.7

3.Царевица за зърно 738.0 631.6 672.0

4. Рапица и репица 294.2 325.8 315.5

5. Ечемик 207.6 208.4 151.3

6. Плодове 334.9 358.3 426.7

7. Грозде-всичко 120.9 100.4 148.3

8. Царевица за силаж 41.3 39.0 57.9

9. Зеленчуци 281.9 344.9 384.1

10. Картофи 63.2 50.0 78.9

11.Овес и зърнени смески 5.2 9.7 7.8

12.Ориз 32.7 24.5 27.1

13.Ръж 3.4 4.1 4.3

14.Тютюн 184.8 157.5 151.3

15. Соя 19.5 9.9 11.0

 

Източник  на  данните:  Справка  от  ИНФОСТАТ  /  НСИ  -   Икономически
сметки, „Продукция от отрасъл „Селско стопанство“.

Процентът  на  земеделските  стопанства,  получаващи  подпомагане  по  ПРСР  за
инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) към
31.12.2018 г. е 31%.
Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в
преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) от под мярка 4.1
към 31.12.2018 г. е 1132.
Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в
преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2В) от под мярка 4.1
към 31.12.2018 г. е 289.

Брой на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за инвестиции в
преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2В) от под мярка 6.1
към 31.12.2018 г. е 1323.
Процентът  на  земеделските  стопанства,  разполагащи  с  бизнес  план  за
развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с
поставен акцент 2В) към 31.12.2018 г. е 73%.
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Брой на участващите в подпомаганите схеми земеделски стопанства към 31.12.2018 г.
(област с поставен акцент 3А) към 31.12.2018 г. е 118.
Процентът  на  земеделските  стопанства,  получаващи  подпомагане  по  схеми  за
качество,  местни  пазари  и  къси  вериги  на  доставки  и  групи/организации  на
производителите (област с поставен акцент 3A) към 31.12.2018 г. е 3%.
Брой на консултираните бенефициенти по под мярка 2.1 (област с поставен акцент
2А,2В,3А,3В) е 8499.

Към 31.12.2018 не са стартирали дейностите по М01,М16 и М08.

Следва  да  се  има  предвид,  че  в  ПРСР 2014-2020 година  няма  ясни  количествени
индикатори  за  постигане  на  Цел  1.  Поради  тази  причина  следва  анализът  на
изпълнението  на  целта  да  включва  степента  на  изпълнение  на  Приоритет  2  и
Приоритет 3.
Необходимо  е  стартиране  на  М01,  М16  и  одобрение  на  подадените  заявления  за
кандидатстване по Тематичната подпрограма.
Следва да се има предвид, че към 31.12.2018 г. са приключили приемите под мерките
от мярка 08 и под мярка 6.4, които се намират на етап оценка от ДФ“Земеделие“, РА и
които имат пряко отношение и принос към постигане на цел 1.
По  отношение  насърчаване  на  качеството,  добавената  стойност  и  иновациите  в
производството, преработката и маркетинга на селскостопански продукти най-голямо
влияние оказват под мерки 4.1 и 4.2, към които има огромен интерес.
По под мярка 4.2 са създадени 707 работни места по данни от одобрени заявки за
междинно и окончателно плащане.
По под мярка 4.1 са създадени 2017 работни места по данни от одобрени заявки за
междинно и окончателно плащане.
По данни на НСИ заетите лица в стопанствата през 2018 г. - 207 400 лица.
По данни на Евростат към 2018 година заетите между 20 и 64 години са 72,4 % от
общо заетите при целева стойност за България за 2020 - 76%.
Наблюдава  се  окрупняване  на  земеделските  стопанства,  особено  в  сектор
Животновъдство.
Заложените  по  под  мярка  4.2  критерии  за  оценка  по  отношение  преработката  на
селскостопанска продукция, произведена от регистрирани земеделски производители
допринася за постигането на целта.
По  под  мерки  4.1,4.2,6.1  и  6.3  критериите  за  оценка  дават  предимство  при
инвестиционно намерение, предвиждащо създаване на заетост.
Предвид броя на поетите ангажимент по под мерките, които допринасят за постигане
на  Цел  1,  може  да  са  направи  извод,  че  постигането  на  целта  отчита  сериозен
напредък към 2018 г.
За да може да се анализират икономическите резултати на земеделските стопанства,
които  са  подпомогнати  следва  да  се  събира  регулярна  финансова  информация  –
например  годишно  до  приключване  на  мониторинга  по  одобрените  проекти.  Със
събирането  на  информация  в  електронен  формат  трябва  да  може да  се  получават
данни относно платено годишно ДДС от стопанството, нетни приходи от продажби,
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разходи  за  ДМА,  брой  на  постоянно  заетия  персонал.  Това  ще  спомогне  за
анализиране  на  резултатите  относно  добавената  стойност  в  производството,
преработката и маркетинга на селскостопански продукти.
От  изключително  значение  за  изпълнение  на  поставената  цел  е  своевременната
обработка на постъпилите заявления за подпомагане по вече стартиралите под мерки.
Предвид краткото време до изтичане на програмния период следва УО да направи
анализ за ефекта от евентуално не стартиране на под мерките, които към 31.12.2018 г.
не са стартирали и пренасочване на бюджета по тези мерки към такива,  които са
стартирали и се прилагат интензивно.
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ЦЕЛ  2:  Опазване  на  екосистемите  и  устойчиво  управление,  използване  на  природните  ресурси  в  земеделието,  горското
стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях

 Таблица 22

ЦЕЛИ на ПРСР
2014-2020

ТЕМАТИЧНИ
ПРИОРИТЕТИ

Мерки
Ориентация на

мерките/ Резултат за
оценяване

Комби-нация от мерки, по
които са отчете-ни резулта-ти

към 31.12.
2018 г.

Комби-нация
от мерки, по
които не са
отчете-ни

резулта- ти
към 31.12.

2018 г.
ЦЕЛ 2: Опазване на 
екосистемите и 
устойчиво 
управление, 
използване на 
природните ресурси 
в земеделието, 
горското стопанство 
и хранителната 
промишленост, 
предотвратяване на 
климатичните 
промени и 
приспособяване към 
тях

Интервенциите по 
Приоритет 4 целят:
- опазване на 
биоразнобразието и 
природните ресурси

Подпомагане на 
дейности за опазване 
на 
биоразнообразието 
на 537 хил. ха 
земеделска земя, 101 
хил. ха горски 
територии, 
предотвратяване на 
ерозията на 53 хил. 
ха, подобряване на 
управлението на 
водите на 113 хил. ха.
земеделски земи
- съхранение на 
ценните 
местообитания и 
видове в земеделските 
и горските територии, 
включително местата 
по Натура 2000

 спиране на 
загубата на 
биологично 
разнообразие и 
влошаването на 
услугите от 
екосистемите в ЕС до 
2020 г.
 възстановяване 
на минимум 15% .от 
деградиралите 
екосистеми
 предотвратяване 
на горските пожари
 намаляване на 
замърсяването на 
водите от селското 
стопанство
 опазване на 
почвените ресурси

М02, М10,М11,М12,М13 М01,М4,
М08,   М15,
М16
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- намаляване на 
замърсяването на 
водите от селското 
стопанство (4Б-1) чрез
подпомагане на 
инвестиции на 
стопанствата в 
съоръжения и 
оборудване и 
насърчаване на 
биологичното 
производство
- опазване на 
почвените ресурси 
чрез подкрепа на 
инвестиции в 
оборудване и 
технологии за 
екологосъобразни 
практики
- мерки за 
осведомяване, 
обучение, 
консултации, а също 
насърчаване на 
сътрудничеството за 
разработване на добри
практики и иновации

Интервенциите по 
Приоритет 5 целят:
- насърчаване на 
ефективността на 

Подобряване на 
хидромелиоративна 
инфраструктура извън 
стопанствата,  

нисковъглеродна и 
устойчива на 
изменението на 
климата икономика

М02,М04,М10 М01,  М7,
М08, М16
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използване на 
ресурсите и подкрепа 
на прехода към 
нисковъглеродна и 
устойчива на 
изменението на 
климата икономика.

насърчаване на 
инвестиции в 
енергийна 
ефективност на 
стойност 217 млн. 
евро, от които 
инвестиции във ВЕИ 
на стойност 150 млн. 
евро, въвеждане на 
нисковъглеродни 
практики за 
преработка на оборски
тор в стопанства с 18 
хил. ж.е. залесяване и 
възстановяване на 
щети по горите
- подпомагане на 
инвестиции във 
водоспестяващи 
поливни технологии
- инвестиции за 
производство на ВЕИ 
за собствено 
потребление от 
преработка на 
вторични продукти, 
отпадъци, остатъци и 
други суровини в био 
енергия
- инвестиции, в 
подобряване и 
съхранение на оборски

водоспестяващи 
поливни технологии
увеличаване на енергийната
ефективност в земеделските
стопанства и хранителната
промишленост
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тор
- мерки за 
залесяване, 
възстановяване на 
полезащитните пояси, 
и възстановяване на 
щети по горите, 
пострадали от горски 
пожари и природни 
бедствия
- мерки за 
осведомяване, 
обучение, 
консултации, а също 
насърчаване на 
сътрудничеството за 
разработване на добри
практики и иновации
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Втората цел на програмата е насочена към опазване на екосистемите, осигуряване на
устойчиво  управление  и  използване  на  природните  ресурси,  предотвратяване  и
адаптиране към климатичните промени.

В рамките на тази цел са програмирани интервенции по два приоритета.

Следва  да  се  има  предвид,  че  в  ПРСР 2014-2020 година  няма  ясни  количествени
индикатори  за  постигане  на  Цел  2.  Поради  тази  причина  следва  анализът  на
изпълнението  на  целта  да  включва  степента  на  изпълнение  на  Приоритет  4  и
Приоритет 5.

По приоритет 4 се цели опазване на биоразнобразието и природните ресурси.

Програмата цели да подпомогне дейности за опазване на биоразнообразието на  537
хил.  ха земеделска  земя  и  101  хил.  ха горски  територии,  а  също  опазване  на
почвеното плодородие и предотвратяване на ерозията на 53 хил. ха, и подобряване на
управлението на водите на 113 хил. ха. земеделски земи.

По приоритет 4 основната цел на Програмата е опазване на биоразнобразието, като
при оценката на потребностите е отчетена основната цел на Европейската стратегия
за  биоразнообразието  –  Европа  2020  и  националните  стратегически  документи  за
нейното  прилагане.  Водещата  цел  за  Стратегията  на  ЕС  за  биологичното
разнообразие до 2020 г., е именно спирането на загубата на биологично разнообразие
и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г.

Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, дефинира 5 приоритета
за програмния период 2014-2020. Приоритет 2 включва  устойчивото управление на
земеделските земи,  горите и водните басейни  и е пряко свързан с извършване на
дейности  за опазване на видовете и типовете природни местообитания, включително
тяхното  поддържане  и  възстановяване  чрез  екосистемния  и  регионален  подход.
Основната цел е възстановяване на минимум 15% от деградиралите екосистеми.

По  ПО 4А  се  адресират  проблемите  за  съхранение  на  ценните  местообитания  и
видове в земеделските и горските територии, включително местата по Натура 2000,
като се насърчават земеделските и горските стопани да опазват биоразнообразието и
да осигуряват публични екологични блага, които надхвърлят минимално изискуемите
(4А-1&2) и да продължават земеделски дейности в райони с природни ограничения
(4А-5).  Адресирана  е  потребността  за  опазване  на  генетичното  разнообразие  в
селското  стопанство  (4А-4).  Опазването  на  биоразнообразието  се  подпомога  и  в
горските територии чрез мерки за предотвратяване на горските пожари (4А-6).

По ПО 4Б се адресира потребността от намаляване на замърсяването на водите от
селското  стопанство  (4Б-1)  чрез  подпомагане  на  инвестиции  на  стопанствата  в
съоръжения  и  оборудване  и  насърчаване  на  биологичното  производство  (4Б-2).
Подпомагането  на  биологичното  производство  отговаря  на  препоръките  на
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Европейската Комисия за използване на инструментите и възможностите, предлагани
от ЕФРЗСР, заложени в Европейския план за действие за бъдещето на биологичното
производство  в  Европейския  съюз.  Биологичното  земеделие  оказва  положително
влияние  и  за  постигане  на  целите  на  Европейската  стратегия  за  опазване  на
биологичното  разнообразие  Европа  2020,  Съобщението  за  зелена  инфраструктура,
Тематичната стратегия за почвите и европейското законодателство – директивите за
птиците и местообитанията, Нитратната директива, директивата за водите и др.

В рамките на ПО 4В програмата цели опазване на почвените ресурси чрез подкрепа
на инвестиции в оборудване и технологии за екологосъобразни практики (4В-1).

Отчита  се  тенденция  за  активно  участието  на  земеделските  стопани  в  мерките
насочени  към  подобряването  на  компонентите  на  околната  среда.  Като  цяло  се
наблюдава  сравнително  стабилна  тенденция  на  увеличаване  броя  на  земеделските
стопани  и  подпомаганите  площи  по  отделните  мерки,  което  от  своя  страна  има
благоприятен  ефект  върху  общата  цел  за  устойчивото  управление  на  природните
ресурси.

От друга страна към 31 декември 2018 г. не е отбелязан напредък по отношение на
горски или други залесени площи, обхваната от договори за управление в подкрепа на
биологичното разнообразие и/или ландшафти поради не стартиране на предвидените
горски мерки в рамките на ПРСР във връзка със заложения индикатор в рамките на
фокус областта.

Дългите  срокове за  обработка  на  заявленията  за  подпомагане забавя  последващия
контрол и оторизация на помощта, което смущава фермерите, засилва усещането им
за нестабилност и непредвидимост, влияещо на стопанската им дейност.

Високият брой проекти по под мярка 4.1,  свързани с производство на биологична
продукция  благоприятстват  за  повишаване  на  ползите  за  околната  среда,
благодарение  на  намаленото  използване  на  изкуствени  торове  и  намаленото
генериране на парникови газове.

По Приоритет 5 се цели насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и
подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата
икономика. По този приоритет Програмата включва мерки, които адресират целите и
приоритетите,  поставени от Третия национален план за действие по изменение на
климата  2013-2020  г.  за  секторите  селско  стопанство,  земеползване  и  горско
стопанство и промишленост.

В рамките на ПО 5А се цели адаптация към климатичните промени чрез подпомагане
на  инвестиции  във  водоспестяващи  поливни  технологии  (5А-1).  Програмата
подпомага подобряване на хидромелиоративна инфраструктура извън стопанствата;
подходящото  насочване  на  ограничените  ресурси  се  основава  на  приоритетите  и
механизмите за подпомагане на Стратегията за укрепване конкурентоспособността на
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селското  стопанство  и  устойчиво  управление  в  хидромелиоративния  сектор  и
опазване от вредното въздействие на водите.

По под мярка 4.1 проекти с междинно и окончателно плащане 7 проекта на стойност
657 493 евро.

В  рамките  на  ПО 5Б  се  адресират  потребностите  за  увеличаване  на  енергийната
ефективност (5Б-1) в земеделските стопанства и хранителната промишленост, като се
цели  насърчаване  на  инвестиции  в  енергийна  ефективност  на  стойност  217  млн.
евро.

По под мярка 4.1 проекти с междинно и окончателно плащане 21 проекта на стойност
4 328 569,31 евро.

По под мярка 4.2 има 19 с междинно и окончателно плащане 2 415 932 евро.

По  ПО 5В  се  цели  насърчаване  на  използването  на  ВЕИ  чрез  подпомагане  на
инвестициите за производство на ВЕИ за собствено потребление от преработка на
вторични  продукти,  отпадъци,  остатъци  и  други  суровини  в  био  енергия  (5В-1).
Програмата цели инвестиции във ВЕИ на стойност 150 млн. евро.

По под мярка 4.1 проекти с междинно и окончателно плащане 8 проекта на стойност
244 667 евро.

През  настоящия  програмен  период  се  наблюдава  висок  интерес  от  страна  на
земеделските  производители  и  преработвателни  предприятия  към  инвестиции  в
повишаване  на  енергийната  ефективност.  Броят  на  сключените  договори  по  под
мерки 4.1 и 4.2, в рамките на които са предвидени инвестиции в повишаване на ЕЕ
спрямо заложения индикатор в плана на показателите дава основание да се счита, че
ПРСР  е  допринесла  в  голяма  степен  за  повишаване  на  ефективността  при
потреблението  на  енергия  в  селското  стопанство  и  преработката  на
храни. Реализирането на одобрените проекти ще спомогне за постигане на показателя
и  ще  допринесат  за  наваксване  на  размера  на  отчетени  средства  към  общи
инвестиции за енергийна ефективност (Т15).

Необходимо е да се поясни по какъв начин се отнасят общи инвестиции за енергийна
ефективност (Т15), поради наличието на голям брой одобрени проекти, в които са
предвидени разходи за повишаване на ЕЕ въз основа на данни от получени точки по
критериите за  оценка на  проекти и  значително по-ниската  стойност на показателя
спрямо общия размер на договорените средства по под мерки 4.1 и 4.2.  От друга
страна  следва  да  се  има  предвид,  че  реалния  ефект  от  вложените  средства  за
повишаване на ЕЕ може да бъде отчетен най-малко една година след въвеждане в
експлоатация на съответния актив или система, поради необходимостта от събиране
на  реални  данни  в  работни  условия,  които  са  налични  в  Сертификатите  за  ЕЕ,
издавани на съответните бенефициенти.  Сертификатите се  издават най-малко една
година след въвеждане в експлоатация на съответния актив или система.
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В  рамките  на  ПО 5Г  се  цели  намаляване  на  емисиите  на  парникови  газове  като
приоритет е даден на инвестициите в подобряване и съхранение на оборски тор и
въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор в стопанства с
18  хил.  ж.е.  Програмата  насърчава  и  практики  за  устойчиво  управление  на
обработваемите земи, които са основния източник на парникови газове в сектора.

По под мярка 4.1 с междинно и окончателно плащане 9 проекта на стойност 269 488
евро. 1000 ж.е

По мярка 10 реализирани 17 757 974 евро. Площта е в размер на 29894 ha.

В  рамките  на  ПО 5Д  се  цели  стимулиране  на  съхраняването  и  поглъщането  на
въглерод чрез мерки насочени към повишаване на жизнеността и устойчивостта на
горите  (5Д1-3).  В  съответствие  с  Националната  стратегия  за  развитие  на  горския
сектор  2013-2020  г  приоритет  е  даден  на  мерките  залесяване,   възстановяване  на
полезащитните пояси,  и възстановяване на щети по горите,  пострадали   от горски
пожари и природни бедствия.

По  всички  приоритети  по  цел  2  са  планирани  мерки  за  осведомяване,  обучение,
консултации,  а  също  насърчаване  на  сътрудничеството  за  разработване  на  добри
практики и иновации, които са от съществено значение за постигане на целите на
Програмата.
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ЦЕЛ 3:  Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността,
социално включване и по-добро качество на живот.

   Таблица 23

ЦЕЛИ на ПРСР
2014-2020

ТЕМАТИЧНИ
ПРИОРИТЕТИ

Мерки

Ориента-ция на
мерките/

Резултат за
оценяване

Комби-
нация от
мерки, по
които са
отчетени
резулта-
ти към
31.12.
2018 г.

Комби-нация от
мерки, по които
не са отчетени
резулта-ти към

31.12.
2018 г.

ЦЕЛ 3: Социално-
икономическо 
развитие на 
селските райони, 
осигуряващо нови 
работни места, 
намаляване на 
бедността, 
социално 
включване и по-
добро качество на 
живот.

Интервенциите  по
Приоритет 6 целят:
- териториалн
ата
конкурентоспособн
ост  на  селските
територии  чрез
подобряване  на
качеството  на
живот и условията
за бизнес
- разкриването
на работни места
в селските райони,
чрез  насърчаване
на инвестициите в
създаването  и
развитието  на
неземеделски
бизнес

- Подпомагане на 
1600 проекта за развитие 
на неземеделските 
сектори на икономиката, 
водещи до създаването на
4 300 нови работни 
места;
- подпомагане на 
инвестиции, които 
подобряват качеството на
живот и достъпа до 
услуги на 1 995 хил. 
жители на селските 
райони, подкрепата на 60 
МИГ, обхващащи 48% от 
населението на селските 
райони
- насърчавене на 
създавнето и развитието 

диверсификация на
икономиката  и
разкриване
  на  работни  места
подобряване  на
качеството на живот и
условията за бизнес
успешно прилагане на 
мерките по останалите
оперативни програми, 
определени в 
Споразумението за 
партньорство - 
подобряване на бизнес
средата, знанията и 
уменията на 
предприемачите и 
работната сила, 
включително за целите

М7,
М19

М6

85
Евростарт 2008 ЕООД, гр. София, п.к.1408, ул. „Димитър Манов” 33, ет.2, офис 8,
 телефон: 028519386, факс: 024672844; email: office  @  eurostart  2008.  eu                        

mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu


- повишаване на 
жизнеспособнос
тта на 
малките 
земеделски 
стопанства.

на неземеделски бизнес
- насърчаване 
развитието на трудоемки 
сектори на земеделието и 
способства за 
повишаване на 
жизнеспособността на 
малките земеделски 
стопанства
- подобряване на 
социалната, техническата
и туристическата 
инфраструктура, в т.ч. 
широколентов достъп в 
зони, в които няма 
инвеститорски интерес
- стимулиране на 
воденото от общностите 
местно развитие по 
подхода ЛИДЕР.

на новите сектори на 
местната зелена 
икономика и ИКТ и 
подобряването на 
социалната и 
техническа 
инфраструктура
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Третата  цел  на  Програмата  е  насочена  към  стимулиране  на  социално-
икономическото  развитие  на  селските  райони.  В  рамките  на  тази  цел  се  ще  се
подпомагат  интервенции  в  три  приоритетни  области,  които  съвместно  целят  да
развият  икономическия  потенциал,  да  съхранят  демографския  потенциал  и  да
допринесат за социално включване на уязвими групи и ромите, като по този начин
способстват  за  икономическо  възстановяване  и  овладяване  на  процеса  на
обезлюдяване и социално изключване.

По ПО 6А се цели улесняване на диверсификация на икономиката и разкриването на
работни места в селските райони, чрез насърчаване на инвестициите в създаването
и  развитието  на  неземеделски  бизнес  (6А1&2).  Програмата  ще  подпомага
инвестиции  в  развитие  на  неземеделски  дейности,  с  приоритет  към  тези,
оползотворяващи  вътрешните  ресурси  на  селските  райони  или  възможностите,
които  разкрива  развитието  на  новите  технологии.  В  съответствие  със
Споразумението  за  партньорство  приоритет  ще  имат  инвестициите  в
Северозападния регион.

В рамките на ПО 6А Програмата цели подпомагането на 1600 проекта за развитие
на неземеделските сектори на икономиката, водещи до създаването на  4 300 нови
работни  места.  Програмата  допринася  за  целта  за  приобщаващ  растеж  на
Стратегията Европа 2020 и като приоритизира създаването и запазването на работни
места  по  част  от  мерките,  насърчава  развитието  на  трудоемки  сектори  на
земеделието  и  способства  за  повишаване  на  жизнеспособността  на  малките
земеделски стопанства.

Към  31.12.2018  г.  е  приключил  приема  по  под  мярка  6.4  като  по  приема  са
постъпили 770  проекта за неземеделски дейности в селски райони. Проектите са на
етап  предварителен  ранкинг.  От  съществено  значение  за  постигане  на  целите  е
своевременната обработка на постъпилите проекти.

Следва да се отчете, че към 31.12.2018 г. има подадени проекти по Стратегиите за
развитие към МИГ, които също имат съществен принос към постигането на целите
на програмата и в частност проекти по под мярка 6.4, които са на етап одобрение от
ДФ“Земеделие“,РА.

Интервенциите по ПО 6Б целят да укрепят териториалната конкурентоспособност
на селските територии чрез  подобряване на качеството на живот и условията  за
бизнес.  По ПО 6Б са програмирани две групи интервенции.

Първата група адресира потребностите за подобряване на социалната, техническата
и туристическата инфраструктура (6Б-1-3) чрез подпомагане на инвестиции, които
подобряват  качеството  на  живот  и  достъпа  до  услуги  на  1 995 хил.  жители на
селските  райони.  Програмата  подпомага  инвестиции  в  инфраструктура
насърчаващи растежа, заетостта и икономическото съживяване на селските райони,
които  съответстват  на  приоритетите  на  националните  секторни  стратегии  и  на
нуждите, определени в общинските и местните стратегии за развитие. Нуждите от
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подобряване на социалната и техническа инфраструктура в селските райони ще се
адресират и по други оперативни програми, като демаркацията е детайлизирана в
описанието на мерките.

Втората група мерки цели развитие и оползотворяване на социално-икономическия
потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от общностите местно
развитие  по  подхода  ЛИДЕР.  Чрез  дейността  на  Националната  селска  мрежа
Програмата  ще  цели  активиране  на  местните  общности,  преодоляване  на
социалното изключване на уязвими групи и развитието на капацитет за устойчиво
развитие  (6Б-4)  на  цялата  територия  на  селските  райони.  Програмата  цели
подкрепата  на  60 МИГ,  обхващащи  48% от  населението на  селските  райони по
националната дефиниция.

По под мярка 19.1 към 31.12.2018 г. са сключени 101 договора на обща стойност
2 600 000,00 евро, в които за изпълнение на дейности по под мярката участваха 180
общини, обхващащи население от 2 300 000 жители и територия от 74 433 кв. км,
което представлява 78% от територията на селските райони на страната.

Чрез изпълнените дейности от бенефициентите са организирани и проведени около
1200 публични събития (конференции, семинари, срещи, обучения и др.).

Обща  стойност  на  изплатените  средства  по  под  мярката  към  края  на  2018  г.  с
натрупване е: 1 986 946,00 евро.

Изплатените  разходи за  текущи разходи  по  под  мярка  19.4  „Текущи разходи и
популяризиране  на  стратегия  за  Водено  от  общностите  местно  развитие“  за
всичките  одобрени  местни  инициативни  групи  е  в  размер  на  5765173  евро  или
19,18% от заложената по фокус област 6 В стойност за 2020 г.

Подробен анализ на област с поставен акцент 6 Б е предоставена в отговор за
оценка № 17.

По ПО 6В Програмата цели осигуряване на равен достъп на всички домакинства и
бизнес  от  селските  райони  до  широколентова  мрежа  в  изпълнение  на  целите,
поставени  от  Програмата  в  областта  на  цифровите  технологии  за  Европа  и
националните стратегии за нейното прилагане (6В-1).

Програмата подпомага изграждането на инфраструктура за широколентов достъп от
следващо  поколение  само  в  зони,  в  които  поради  пазарни  дефекти  няма
инвеститорски  интерес,  и  по  този  начин  ще  допринесе  за  създаване  на
допълнителен капацитет и скорост на връзките, по-добро качество на услугите и
подобряване на достъпа на потребителите до онлайн ресурси.

Предпоставка за ефективното постигане на цел 3 е успешното прилагане на мерките
по останалите оперативни програми, определени в Споразумението за партньорство
-  подобряване  на  бизнес  средата,  знанията  и  уменията  на  предприемачите  и
работната  сила,  включително  за  целите  на  новите  сектори  на  местната  зелена
икономика и ИКТ и подобряването на социалната и техническа инфраструктура.
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Към 31.12.2018 г. населението обхванато от стратегии за местно развитие е 120,18%
от заложените 22,91% за 2023 г. Целевите показатели могат да бъдат изпълнени към
2023 г. при своевременно разглеждане на постъпилите заявление за подпомагане.

Интервенциите  по  цел  3  допринасят  за  постигането  и  на  останалите  цели  на
Програмата. Развитието на неземеделски дейности подпомага преструктурирането и
жизнеспособността  на  земеделските  стопанства  (цел  1),  като  осигурява
възможности за допълнителни доходи извън земеделието.

Те също имат принос за цел 2 и хоризонталните приоритети за опазване на околната
среда и климата, като подпомагат публични и частни инвестиции за повишаване на
енергийната ефективност и развитието на секторите на зелената икономика.

7.    Методологически подход

Състоянието  и  перспективите  пред  всяко  стопанство,  сектор  или  национална
икономика, най-общо зависят от една основна предпоставка и три основни фактора,
съответно,  състоянието  и  перспективите  се  описват  и  характеризират  с  една
критична корелация и една ситуационна характеристика, както следва.

Основна предпоставка: Информираност/знания на субектите в процеса;

Основни фактори: кредитоспособност, производителност, управление на рисковете;

Критична  корелация:  Брутна  добавена  стойност  към  задлъжнялост  на  ниво
предприятие или БВП към съвкупен дълг, на ниво икономика;

Ситуационна  характеристика:  Положението  на  дадено  предприятие,  сектора  или
националната икономика, във функция на неговата/нейната способност да използва
времето. Времето се разглежда в трите си характерни аспекта – продължителност,
последователност  и  момент.  Субектите,  способни  да  реализират  на  пазара  своя
продукт  в  оптимален  момент  са  най-конкурентни  и  се  нуждаят  от  най-малко
капитал.
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Методологически подход за текущо оценяване на резултатите, по областите с поставен акцент, чрез индикаторите за контекст (С),
резултати (R), изпълнение (O) и цели (T)
Област с поставен акцент 1А): Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони /НЕ
ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 24
Мерки за отчитане Необходими 

данни 
Допълнителни данни Целеви показатели Показатели за 

резултати
Оценителни критерии

М01 — Трансфер на 
знания и действия за 
осведомяване 

О.1: Общо 
публични 
разходи – в 
евро

О.3, О.11, О.12 Т1. 
Планираната 
стойност на целеви 
показател Т1 за 
Област с поставен 
акцент 1А) е 2.87 на 
сто до 2023г. Той се 
получава като сумата
от показателите О.1 
за всяка мярка се 
раздели на общите 
публични разходи 
О.1 за ПРСР

Съгласно 
ПРИЛОЖЕНИЕ
IV, точка 2, 
Регламент (ЕС) 
808/2014 от 17 
юли 2014г., към 
Област с 
поставен акцент
1А) не са 
приложими 
показатели за 
резултати (R) и 
други целеви 
показатели 
освен Т1.  

 Проектите  по  ПРСР
са били иновативни и
базирани  на  развити
знания;

 Създадени  са
оперативни групи;

 Разнообразие  от
участващи партньори
в оперативните групи
по ЕПИ /Европейски
партньорства  за
иновации/

 Иновативни действия
са  извършени  и
разпространени  от
оперативни групи по
ЕПИ.
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Област с поставен акцент 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 /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 25
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни 

данни
Целеви показатели Показатели за 

резултати
Оценителни критерии

M16 — Сътрудничество
Брой оперативни групи в 
рамките на ЕПИ, получили 
подкрепа (сформиране и 
функциониране)

О.16: Брой на 
подпомогнатите 
оперативни групи в 
рамките на ЕПИ, 
брой подпомогнати 
операции по ЕПИ и 
брой и вид на 
партньорите в 
групите по ЕПИ

О.1

О.24, О.25, О.26.

Т2.
Планираната  стойност
на  целевия  показател
Т2  за  Област  с
поставен акцент 1Б)  е
470  подпомогнати
операции  за
сътрудничество  до
2023г.

Съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ  IV,
точка  2,  Регламент
(ЕС) 808/2014 от 17
юли  2014г.,  към
Област  с  поставен
акцент  1Б)  не  са
приложими
показателите  за
резултати  (R)  и
други  целеви
показатели  освен
Т2.  

 Установено е дългосрочно 
сътрудничество
между оператори в 
земеделието, хранителната 
промишленост, горското 
стопанство и 
организациите за научни 
изследвания и иновации

 Изпълнени са операции по 
сътрудничество между 
оператори в земеделието, 
хранителната 
промишленост, горското 
стопанство и 
организациите за научни 
изследвания и иновации, за
подобряване управлението 
на околната среда и 
ефективността.

M16 — Сътрудничество
Брой други операции за 
сътрудничество (групи, 
мрежи/клъстери, пилотни 
проекти)

О.17: Брой на 
подпомогнатите 
други операции за 
сътрудничество 
(различни от ЕПИ)

О.1, О.17
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Област с поставен акцент 1В): Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и
горското стопанство. /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 26
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни 

данни
Целеви показатели Показатели за 

резултати
Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания 
и действия за осведомяване

О.12: Брой на участниците 
в обучения

О.11, О.13, О.25 Т3.
Планираната стойност 
на целеви показател Т3, 
за Област с поставен 
акцент 1В) е 4 800 
участници в обучения до
2023г.

Съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ  IV,
точка  2,  Регламент
(ЕС) 808/2014 от 17
юли  2014г.,  към
Област  с  поставен
акцент  1В)  не  са
приложими
показателите  за
резултати  (R)  и
други  целеви
показатели  освен
Т3.  

 Броят на хората в 
селските райони, 
които са учили през 
целия си живот и са 
преминали 
професионално 
обучение в селското 
и горското 
стопанство се
увеличава

Област  с  поставен  акцент  2А):  Подобряване  на  икономическите  резултати  на  всички  земеделски  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. /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 27
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за резултати Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания
и действия за осведомяване 

О.12: Брой на 
участниците в 

О.11 Т4.
Планираната

R1 и R2
Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ

 Селскостопанска
продукция, на 
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(член 14) обучения
О.1: Общо 
публични разходи

стойност  на
целевия
показател  Т4  за
Област  с
поставен акцент
2А)  е  зададена
до 2023г. – 0.94
на сто.

IV,  точка  2,  Регламент
(ЕС)  808/2014  от  17  юли
2014г.,  към  Област  с
поставен  акцент  2А)   са
приложими  показателите
за резултати R1 и R2.

годишна работна
единица 
подпомогнати 
стопанства, се е 
увеличил;

 Стопанствата са 
били 
модернизирани;

 Стопанствата са 
били 
преструктуриран
и.

М02 — Консултантски 
услуги, услуги по 
управление на стопанство и
услуги по заместване в 
стопанство (член 15)

О.13: Брой 
консултирани 
бенефициенти
О.1: Общо 
публични разходи

О.14

M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 
17)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа   
/Показателят за 
изпълнение О.4 е с 
целева стойност  
3 500 стопанства./
О.1: Общо 
публични разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4 само за 4.1
О.5
О.8 само за животни

M06 — Развитие на 
стопанства и предприятия 
(член 19)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа 
/Показателят за 
изпълнение О.4 е с 
целева стойност  
3 500 стопанства./
О.1: Общо 
публични разходи
О.2: Общо 

няма
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инвестиции
М08 — Инвестиции в 
развитие на горските 
райони и подобряване на 
жизнеспособността на 
горите (членове 21 — 26)

О.1: Общо 
публични разходи

О.2 и О.3: само за подмерки 
8.5 и 8.6
О.4: само за подмерки 8.1 и 
8.4
О.5: само за подмярка 8.5

M16 — Сътрудничество 
(член 35)

О.1: Общо 
публични разходи

О.16, О.17

Област с поставен    акцент   2Б): Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския
сектор, и по-специално приемствеността между поколенията.

Таблица 28
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни данни Целеви показатели Показатели за резултати Оценителни критерии
М01 — Трансфер на 
знания и действия за 
осведомяване (член 14)

О.12: Брой на 
участниците в 
обучения
О.1: Общо публични
разходи

О.11 Т5.
Целевият  показател
Т5  за  Област  с
поставен акцент 2Б) е
със  зададена  целева
стойност  до  2023г.  –
0.44 на сто - процент
на  земеделските
стопанства,
разполагащи с бизнес
план  за  развитие/
инвестиции за млади
земеделски стопани.

R3.
Съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ
IV,  точка  2, Регламент
(ЕС)  808/2014  от  17  юли
2014г.,  към  Област  с
поставен  акцент  2Б)   е
приложим само показател
за резултати R3, който по
същество  е  идентичен  с
целевия показател Т5.

 Адекватно
квалифицирани
стопани  са
навлезли  в
селскостопанския
сектор;

 Делът  на
адекватно
квалифицирани
млади  стопани  се
увеличава.

М02 — Консултантски 
услуги, услуги по 
управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство 
(член 15)

О.13: Брой 
консултирани 
бенефициенти
О.1: Общо публични
разходи

О.14

M04 — Инвестиции в 
материални активи (член
17)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо публични
разходи

О.3
О.4: само за 4.1
О.5
О.8: само за животни
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О.2 Общо 
инвестиции

M06 — Развитие на 
стопанства и 
предприятия (член 19)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо публични
разходи
О.2: Общо 
инвестиции

няма

Област  с    поставен   акцент  2С): Подобряване  на  икономическите  резултати  на  горското  стопанство  в  контекста  на  устойчивото
управление на горите. /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 29
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М08 — Инвестиции в развитие на 
горските райони и подобряване на 
жизнеспособността на горите (членове 
21 — 26)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.2 и О.3: само за подмярка 
8.6

Изчислява се броят на фирмите
получили  подпомагане  за
текущия  период.  Планираната
цел  е  120  фирми  получили
подпомагане до 2023г.
Съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ  IV,
точка  2  и  3,  Регламент  (ЕС)
808/2014 от 17 юли 2014г.,  към
Област с поставен акцент 2С) не
се  прилага  показател  за
резултати  R  или  целеви
показател Т.

 Увеличава се делът на 
подпомаганите 
дейности, за които се 
предоставя план за 
управление на горите.
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Област  с    поставен   акце  н  т  3А):  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
организации и междубраншови организации. /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 30
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви показатели Показатели за резултати Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой 
на 
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 Т6.
Планираната
стойност  на  целеви
показател  Т6:
процент  на
земеделските
стопанства,
получаващи
подпомагане  по
схеми  за  качество,
местни  пазари  и
къси  вериги  на
доставки  и
групи/организации
на  производителите
е  0.17  на  сто  до
2023г.

R4.
Съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ  IV,
точка  2, Регламент  (ЕС)
808/2014  от  17  юли  2014г.,
към Област с поставен акцент
3А)   се  прилага  показател  за
резултати R4.

 Конкурентоспособ
ността на 
подкрепени 
първични
производители се 
е подобрила;

 Делът в крайната 
цена на 
селскостопанската
продукция, който 
остава за 
първичния 
производител се 
увеличава;

 Добавената 
стойност в
селскостопанската
продукция на 
първичните 
производители 
нараства.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 

О.13: Брой 
консултиран
и 

О.14
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заместване в стопанство (член 15) бенефициент
и
О.1: Общо 
публични 
разходи

Област с поставен   акцент   3Б): Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата.
/НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Таблица 31
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой 
на 
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11
С.17

T7.
Посочен  е
целеви
показател  Т7.
Не е планирана
целева стойност
- посочена е 0.

R5.
Съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ  IV,
точка  2,  Регламент
(ЕС)  808/2014  от  17
юли  2014г.,  към
Област  с  поставен
акцент 3Б)  се прилага
показател за резултати
R5.

 Участието на 
стопанствата в 
схеми за 
превенция и 
управление на 
риска се 
увеличава.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 15)

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент
и
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.14
С.17

М17 — Управление на риска 
(членове 36 — 39)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.3 за подмярка 17.2 и 17.3
О.10 за  подмярка 17.2 и 17.3
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О.4: Брой на 
стопанствата
получаващи 
подкрепа
О.9: Брой 
земеделски 
стопанства, 
които 
участват в 
подпомагани
те схеми

Област с поставен акцент 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 ландшафти.

Област с поставен акцент 4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите.

Област с поставен акцент 4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им.

/НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/.

Бел. В точка 11.1.4. П4 /Р4/  мерките са представени общо за целия Приоритет 4, а не са разпределени по Области с поставен акцент, както
това е направено по другите Приоритети.
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Таблица 32
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой на
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 Т8, Т9, Т10, Т11,
Т12, Т13  
Планираните до 
2023г. стойности 
на целеви 
показатели:
 Т8 - 2.56 %
Т9 - 12 %
Т10 – 2.52%
Т11 - 0
Т12 – 1.18%
Т13 - 0
 

R6, R8,  R9,
R10, R11
Съгласно 
ПРИЛОЖЕНИ
Е IV, точка 2, 
Регламент (ЕС)
808/2014 от 17 
юли 2014г., 
към Област с 
поставен 
акцент 4А)  се 
прилага 
показател за 
резултати R6,

към  Област  с
поставен
акцент  4Б)  се
прилагат
показатели  за
резултати  R8
R9,

към  Област  с
поставен
акцент  4В)  се
прилагат

 Биоразнообразиет
о на 
обработваната 
земя е 
възстановено,  
запазено и се 
подобрява.

 Качеството на 
водата е 
подобрено.

 Ерозията на 
почвите е 
прекратена;

 Управлението на 
почвите е 
подобрено.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 
15)

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент
и
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.14

M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4: само за 4.1
О.5

М08 — Инвестиции в развитие на 
горските райони и подобряване на 
жизнеспособността на горите 
(членове 21 — 26)

О.7 Брой 
подпомогнат
и операции
О.1: Общо 

О.2 и О.3: само за подмерки 8.5 и 8.6
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публични 
разходи
О.5 Обща 
площ [ха.]

показатели  за
резултати  R10
и R11.

M10 — Агроекология и климат 
(член 28)

О.5 Обща 
площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.6, О.7

М11 — Биологично земеделие 
(член 29)

О.5 Обща 
площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.4

M12 — Плащания по „Натура 
2000“ и Рамковата директива за 
водите (член 30)

О.5 Обща 
площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.4, О.5

М13 — Плащания за райони, 
изправени пред природни или 
други специфични ограничения 
(член 31)

О.5 Обща 
площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.4

М15 — Екологични услуги и услугиО.5 Обща О.7
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във връзка с климата в горското 
стопанство и опазване на горите 
(член 34)

площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

M16 — Сътрудничество (член 
35)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.16, О.17

 

Област  с  поставен  акцент  5А): Повишаване  на  ефективността  при  потреблението  на  вода  в  селското  стопанство.
КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ.

Таблица 33
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за резултати Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой на
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 T14
Посочен е 
целеви 
показател 
Т14 с 
планирана 
целева 
стойност до 
2023г. – 
49.78%

R12  (и R13*)

* Съгласно 
ПРИЛОЖЕНИЕ IV, точка 
2, Регламент (ЕС) 808/2014
от 17 юли 2014г., към 
Област с поставен акцент 
5А)  се прилага показател 
за резултати R12 и R13 - 
По-ефективно използване 
на водата за 
селскостопански цели

 Ефективността в 
потреблението на 
вода се е 
увеличила.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 
15)

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент
и
О.1: Общо 
публични 

О.14
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разходи
M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4: само за 4.1
О.5

C20 – поливни площи

M16 — Сътрудничество (член 
35)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.16, О.17
C20 – поливни площи

Област с поставен акцент 5Б): Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост. КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ.

Таблица 34
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой на
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 T15
Посочен е 
целеви 
показател 
Т15 с 
планирана 
целева 
стойност до
2023г. – 216 
674 111,30 

R15: Енергия от 
възобновяеми 
източници, 
произвеждана по 
подпомаганите проекти

 Ефикасността на
ползване на 
енергия в 
селското 
стопанство и 
хранителната 
промишленост 
се е увеличила.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент

О.14
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15) и
О.1: Общо 
публични 
разходи

евро.
общи 
инвестиции за
енергийна 
ефективностM04 — Инвестиции в 

материални активи (член 17)
О.4: Брой на 
стопанствата
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4: само за 4.1
О.5

M16 — Сътрудничество (член 
35)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.16, О.17
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Област  с  поставен  акцент  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. /НЕ  ПОДЛЕЖИ  НА
КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ, тъй като не може да се гарантира събирането от респондентите на данни, качествено разграничаващи се
от тези, които се събират и анализират за предходната Област с поставен акцент 5Б)/.

Таблица 35
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой на
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 T16: общ 
размер на 
инвестициите в
производство 
на енергия от 
възобновяеми 
източници (в 
евро) . Целева 
стойност на 
Т16 до 2023г.- 
149 544 703,80 
евро

Не са приложими  Общи инвестиции
в производство на 
енергия от ВЕИ 
финансирани от 
ПРСР;

 Използвана 
енергия от ВЕИ, в 
стопанствата 
получили 
подкрепа по 
ПРСР.

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 
15)

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент
и
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.14

М07 — Основни услуги и 
обновяване на селата в селските 
райони (член 20)

О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2: Общо 
инвестиции
О.7: Брой на 
подпомагани
те операции

О3, О15
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M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17)

О.4: Брой на 
стопанствата
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4: само за 4.1
О.5
С43

M16 — Сътрудничество (член 
35)

О.1: Общо 
публични 
разходи

О.16, О.17

Област с поставен акцент 5Г): Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство.  

Таблица 36
Мерки за отчитане Необходими 

данни
Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за 
резултати

Оценителни критерии

М01 — Трансфер на знания и 
действия за осведомяване (член 
14)

О.12: Брой 
на 
участниците 
в обучения
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.11 Т17, Т18
T17: процент 
ЖЕ, засегнати 
от инвестиции 
в управление 
на добитък с 
оглед 
намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове и/или на
амоняк – 
Целева 

R17, R18, R19

R17: процент на 
земеделската земя, 
обхваната от 
договори за 
управление за 
намаляване на 
емисиите на 
парникови газове 
и/или на амоняк

R18: (*) 

 Емисиите на 
парникови газове 
и амоняк от 
селското 
стопанство са 
намалени

Съпоставка с
ЖЕ, засегнати от 
инвестиции в управление на 
добитък с оглед намаляване 
на емисиите на парникови 
газове и/или на амоняк
18 105 целева стойност до 

М02 — Консултантски услуги, 
услуги по управление на 
стопанство и услуги по 
заместване в стопанство (член 
15)

О.13: Брой 
консултиран
и 
бенефициент
и

О.14
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О.1: Общо 
публични 
разходи

стойност до 
2023г. - 1.58%
 
T18: процент на 
земеделската 
земя, обхваната 
от договори за 
управление за 
намаляване на 
емисиите на 
парникови газове 
и/или на амоняк –
Целева стойност 
до 2023 г. - 0.16%

Намаляване на 
емисиите на метан 
и двуазотен оксид

R19: Намаляване на
емисиите на амоняк

2023г.
Съпоставка с площ  
земеделска земя, обхваната 
от договори за управление за
намаляване на емисиите на 
парникови газове и/или на 
амоняк (ha) – целева 
стойност 7 000 до 2023 г.

M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 17)

О.4: Брой на 
стопанствата
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо 
публични 
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4: само за 4.1
О.5
С45

M10 — Агроекология и климат 
(член 28)

О.5 Обща 
площ [ха.]
О.1: Общо 
публични 
разходи

О.6,
О.7
С45

M16 — Сътрудничество (член 35)О.1: Общо 
публични 
разходи

О.16, О.17
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Област  с  поставен  акцент  5Д): Стимулиране  на  съхраняването  и  поглъщането  на  въглерода  в  сектора  на  селското  и  горското
стопанство. /НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ, тъй като не може да се гарантира събирането от респондентите на
данни, качествено разграничаващи се от тези, които се събират и анализират за предходната Област с поставен акцент 5Г, освен за горското
стопанство, където обаче няма достатъчна представителност на данните и въпросът за парниковите газове не критичен/.

Таблица 37
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни данни Целеви 

показатели
Показатели за резултати Оценителни критерии

М01 — Трансфер на 
знания и действия за 
осведомяване (член 14)

О.12: Брой на 
участниците в 
обучения
О.1: Общо 
публични разходи

О.11 T19: процент 
от 
земеделските и
горските земи, 
обхванати от 
договори за 
управление, 
допринасящи 
за улавяне и 
съхранение на 
въглерод. 
Целева 
стойност 0.01 
% до 2023г.

R20: процент от 
земеделските и горските 
земи, обхванати от 
договори за управление, 
допринасящи за улавяне 
или съхранение на 
въглерод

 Улавянето и 
задържането на 
въглероден 
двуокис
в селското и 
горското 
стопанство се е 
увеличило;

 Увеличила се е 
земята в селското 
и горското 
стопанство по 
оптимизирани
договори за 
управление
допринасящи за 
контрол на 
въглеродните 
емисии.

Съпоставка с ъс стойността 
земеделска и горска земя 
под управление за 
насърчаване 
поглъщането/съхраняването 
на въглерод (ha) – 770 целева

М02 — Консултантски 
услуги, услуги по 
управление на стопанство 
и услуги по заместване в 
стопанство (член 15)

О.13: Брой 
консултирани 
бенефициенти
О.1: Общо 
публични разходи

О.14
С18

М08 — Инвестиции в развитие 
на горските райони и 
подобряване на 
жизнеспособността на горите 
(членове 21 — 26)

О.7 Брой 
подпомогнати 
операции
О.1: Общо 
публични разходи
О.5 Обща площ 
[ха.]

О.2 и О.3: само за 
подмерки 8.5 и 8.6
С29

M16 — Сътрудничество 
(член 35)

О.1: Общо 
публични разходи

О.16, О.17
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стойност

Област  с  поставен  акцент  6А): Улесняване  на  разнообразяването,  създаването  и  развитието  на  малки  предприятия,  както  и
разкриването на работни места. КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ.

Таблица 38
Мерки за отчитане Необходими данни Допълнителни данни Целеви показатели Показатели за 

резултати
Оценителни критерии

M04 — Инвестиции в 
материални активи (член 
17)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо публични
разходи
О.2 Общо 
инвестиции

О.3
О.4 само за 4.1
О.5
О.8 само за животни

T20: работни 
места, разкрити в 
подпомогнатите 
проекти. Целева 
стойност до 2023 
г. -  4  270

R21: Работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти

 Създадени са 
малки 
предприятия;

 Малките 
предприятия са 
разнообразили 
дейността си;

 Създадени са 
работни места.

M06 — Развитие на 
стопанства и предприятия
(член 19)

О.4: Брой на 
стопанствата 
получаващи 
подкрепа
О.1: Общо публични
разходи
О.2: Общо 
инвестиции

няма

КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ на подкрепата по М04 по показател T20: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти.
Аналитични методи: Заетостта е общ параметър характерен за цялата представителна и контролна група, поради което не се налага разслояване
на групата по териториални, структурни и други признаци  Прилага се методът на логистичната регресия /Regression Discontinuity Design (RDD) -
групата статистически единици (стопанства), които в минимална степен са удовлетворили критериите за подбор по М04 и М06 /последни в
класирането/, с постиженията на друга група статистически единици (стопанства), които в минимална степен не са удовлетворили критериите за
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подбор /първи извън класирането, но подали документи/.
Източник на данни: Данни от ИСАК - за бенефициенти по М04 и М06(без 6.4) - Представителна група А“, както и от ИСУН - за кандидатствалите
но неполучили подкрепа стопани по М04 и М06(без 6.4) - „Контролна група „А“, както и даннни набавени от анкета, чрез въпросник изпратен от
МЗХ до респонденти от „Контролна група „А“.
Представителна група – стопанства, получили от началото на мерките до края на 2018г., подкрепа за инвестиции по М04 и М06 от ПРСР 
/последни в класирането/ .
 Контролна група - стопанства, кандидатствали по М04 и М06 (без 6.4), но неполучили подкрепа (първите 100 извън класирането  - от ИСУН).

Област с поставен акцент 6Б: Стимулиране на местното развитие в селските райони.
/НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОНТРАФАКТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ/. Общините не са конкуренти, за разлика от стопанствата.  Мирките по ОПРР, ПРСР,
териториално сътрудничество и национални програми се допълват и не е уместно да се анализарат на конкурентна основа. В случая ще се
прилага експертна оценка „преди“ и „след“ интервенцията от ПРСР, по определените показатели.

Таблица 39
Мерки за отчитане Необходими данни Допълни

телни 
данни

Целеви показатели Показатели за резултати Оценителни критерии

М07 — Основни услуги и 
обновяване на селата в 
селските райони (член 20)

О.1: Общо публични 
разходи
О.2: Общо 
инвестиции
О.7: Брой на 
подпомаганите 
операции

О3, О15
С1

Т21, Т22, Т23
T21: процент от 
населението в 
селските райони, 
обхванато от стратегии
за местно развитие. 
Целева стойност до 

R22, R23
R22: процент от населението в селските
райони, обхванато от стратегии за 
местно развитие
 
R23: процент от населението в селските
райони, което се възползва от 

 Услугите и 
местната
инфраструктура в 
селските райони
са се подобрили;

 Достъпът до 
услуги и до 
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2023 г.- 3.87%

T22: процент от 
населението в 
селските райони, което
се възползва от 
подобрените 
услуги/инфраструктур
а. Целева стойност до 
2023 г.- 5.63%

T23: работни места, 
разкрити в 
подпомогнатите 
проекти (Leader) 
Целева стойност до 
2023 г.- 600

подобрените услуги/инфраструктура местна
инфраструктура 
се е увеличил в 
селските райони;

 Населението в 
селските райони 
участва в местни 
инициативи;

 Населението в 
селските райони 
е получило ползи 
от местните 
инициативи

 Създадени са 
условия за заетост
по местни 
стратегии;

 Територията и 
населението 
засегнати от 
мерки са се е 
увеличили

Съпоставка с нетен брой на
населението, което се 
възползва от подобрените 
услуги
Съпоставка с население в 
селските райони, обхванато
от стратегии за местно 
развитие.

М19 —Подкрепа за 
местно развитие по 
LEADER (ВОМР — 
водено от общностите 
местно развитие) (член 
35 от Регламент (ЕС) № 
1303/2013

О.18: Брой жители, 
обхванати от 
местните групи за 
действие

О.19: Брой на 
избраните местни 
групи за действие

О.21 до 
О.23
С1
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След оценка на наличните данни, може да се обобщи, че те могат да подкрепят
изводи относно ефикасността на програмата – т.е дали тя постига заложените си
индикатори. Оценката на ефективността не е подсигурена в достатъчна степен с
адекватни статистически данни и те трябва да се събират пряко от респонденти
чрез  анкети  от  контролна  група,  а  в  определени  случаи  –  и  анкети  на
представителната група от бенефициенти.

Свързани нормативни актове

- Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони  (ЕЗФРСР)  и  за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

- Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември  2013  година  относно  финансирането,  управлението  и  мониторинга  на
общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008
на Съвета

- Регламент за  изпълнение (ЕС) № 808/2014 на  Комисията  от  17 юли 2014
година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  подпомагане  на  развитието  на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР)

- Общата селскостопанска политика (ОСП)

- Споразумението  за  партньорство  на  Република  България,  очертаващо
помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-
2020 г.

- /прието с Решение № 532 на Министерския съвет от 21.07.2014 г./

- Национална стратегия за развитие на земеделието в България 2014-20120г.

- Национална програма за развитие: България 2020

- Национална стратегия за развитие на земеделието в България 2014-20120г/

- ЗАКОН за опазване на околната среда

- Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г. (изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила
от 22.12.2015г.)

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове
и програми (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари
2018г.)

111
Евростарт 2008 ЕООД, гр. София, п.к.1408, ул. „Димитър Манов” 33, ет.2, офис 8,
 телефон: 028519386, факс: 024672844; email: office  @  eurostart  2008.  eu                        

mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu
mailto:office@eurostart2008.eu


- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.)

- Национално и европейско законодателство в областта на агрохранителната
верига  http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-
po-agrohranitelnata-veriga/zakonodatelstvo-v-oblastta-na-agrohranitelnata-
veriga/nacionalno-zakonodatelstvo/  

- Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България
2013 - 2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.

- Програма на правителството за стабилно развитие на република България в
сектор земеделие, селско стопанство и гори за периода 2014-2018 г.

- Стратегията „Европа 2020“

Документи за мониторинг и оценка и за техническа подкрепа

- Годишни доклади за изпълнението /ГДИ/ на ПРСР – 2016 и 2017 г.

- Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020г.

- ПРСР за периода 2014—2020 г., точка 9 – План за оценка и точка 11 – План
на показателите

- Насоки за изготвяне и изпълнение на плана за оценка на ПРСР за периода
2014—2020 г.

- Технически  насоки  на  Европейската  мрежа  за  оценка  на  развитието  на
селските райони („Експертна мрежа за оценка“) функционираща под ръководството
на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия

8.    Отговори на въпросите за оценка

CEQ01-1A  “До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  подпомогнали
иновациите,  сътрудничеството  и  развитието  на  базата  знания  в  селските
райони?”

1. Списък на мерките, допринасящи за област с поставен акцент /ОПА/1A

Мерките допринасящи за област с поставен акцент 1 А:

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14)

М02 — Консултантски услуги,  услуги по управление на  стопанство и услуги по
заместване в стопанство (член 15)
M16 — Сътрудничество (член 35)
М 19 – ВОМР  

Усвояване на мерките с принос към  ОПА 1А (към 31.12.2018 г.):
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Таблица 40

Наименование  на
мярката

Име на показателя
Стойност
2023 г.

Стойност
към
31.12.2018
г.

М01  —  Трансфер  на
знания  и  действия  за
осведомяване (член 14)

Общо  публични  разходи
в  евро  (обучения,  обмен
между  стопанства,
демонстрации  (от  1.1  до
1.3)

25 394 595,
00

0,00

М02 —  Консултантски
услуги,  услуги  по
управление  на
стопанство  и  услуги  по
заместване в стопанство
(член 15)

Общо  публични  разходи
(в евро) (2.1 — 2.3)

19 892 087,
00

5 379 350

M16 — Сътрудничество
(член 35)

Общо  публични  разходи
в евро (16.1 — 16.9)

32 573 724,
50

0,00

М19 - ВОМР
Общо публични разход в
евро 

131 484
276,70

7 752 119

Както е видно от приложената таблица към 31.12.2018 г. общо публичните разходи
са в размер на 5 379 350 евро по мярка М02, което е 27 % от общото заложено по
М02. По мярка 19 към 31.12.2018 г. са реализирани проекти на стойност 7 752 119
евро, което е едва 0,06 % от предвиденото по мярката.
М01 и М16 не са стартирали и приноса на тези мерки за реализиране на целите на
ФО 1А поставя в невъзможност да бъде направен анализ на постигнатите резултати
до  колко  интервенциите  са  подпомогнали  иновациите,  сътрудничеството  и
развитието на базата знания в селските райони. 

2. Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 41
Критерии за преценка Общ показател за 

резултатите
Допълнителен показател за 
резултати 

Проектите по ПРСР са 
били иновативни и 
базирани на развитие 
знания;

Т1. 

Планираната стойност на 
целеви показател Т1 за 
Област с поставен акцент 
1А) е 2.87 на сто до 2023г. 
Той се получава като сумата

Процент иновативни проекти от
всички проекти, подпомагани 
от ПРСР.
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от показателите О.1 за всяка
мярка се раздели на общите 
публични разходи О.1 за 
ПРСР

Създадени са 
оперативни групи;
Разнообразие  от 
участващи партньори
в оперативните групи 
по ЕПИ /Европейски 
партньорства за 
иновации/

Брой и вид партньорства 
участващи в оперативни групи 
по ЕПИ

Иновативни действия 
са извършени и 
разпространени от 
оперативни групи по 
ЕПИ.

Брой иновативни действия  
извършени и разпространени от
ОГ по ЕПИ

3. Приложени методи

Количествени методи, на база информация от ДФЗемеделие и НССЗ.
Фактическата  стойност на  целеви показател  Т1 към 31.12.2018 г.  е  0,18,  което е
усвояване в размер на 6,75% от планираните 2.67 на сто до 2023 г. 
Към Област с поставен акцент 1А) не са приложими показатели за резултати (R) и
други целеви показатели освен Т1.  Според това,  дали мерки М01, М02, М16 са
изпълнявани  в  контекст  на  мрежа  за  селските  райони,  към  тях  могат  да  бъдат
приложими и показатели за изпълнение на РСР, с кодове О.24, О.25 и О.26. Към
31.12.2018 г. няма одобрени проекти в контекста на мрежа за селските райони.
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Таблица 42

Количествени стойности на показателите и източници на данни

Вид Показател Абсолютна стойност Съотношение Изчислена  брутна
стойност

Изчислена  нетна
стойност

Източници
на  данни  и
информация

Common
output
indicators

О1
13131469 ДФЗ, НССЗ

Общ
показател
на
резултате

T1: процент на разходи по
членове  14,  15  и  35  от
Регламент  (ЕС)  №
1305/2013  във  връзка  с
общите  разходи за  ПРСР
(област с поставен акцент
1А)

 0.18

ДФЗ, НССЗ

Допълните
лен
показател
на
резултатит
е

1. О13-  брой
консултирани
бенефицианти  по
под мярка 2.1

36313

МЗХГ

Common
Context
indicators



4. Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

неприложимо

5. Отговор на въпрос за оценка

Представена  е  информация  за  реализирани  проекти  към  31.12.2018  г.  за  М02  —
„Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в
стопанство” и по конкретно за Подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски
услуги”.

Към 31.12.2018 г. по мярка 2 са разплатени 5 379 350,00 евро, както следва:

   Таблица 43
Предоставени  консултантски  услуги  и  изплатени  средства  по  мярка  2   към
31.12.2018 г. по приоритети и области с поставен акцент.
Мярк
а

Приорите
т 

Област  с  поставен
акцент 

Реализирано  изпълнение  към
31.12.2018 г.

2

П 2 2 А 929215.00
П 2 2 В 943448.00
П 3 3 А 127396.00
П 3 3 В 127396.00
П 4  1250382.00
П 5 5 А 142369.00
П 5 5 В 464786.00
П 5 5 С 464786.00
П 5 5 Д 464786.00
П 5 5Е 464786.00

Информация по М01 — „Трансфер на знания и действия за осведомяване” и M16 —
„Сътрудничество” не е получена, предвид факта, че прилагането на тези мерки не е
стартирало.

Относнон мярка  19  са  взети  предвид  всички  реализирани плащани  кумулативно  за
цялата мярка.

Предвид,  че М01 и М16 не са стартирали и предвид приноса им към постигане на
резултатите  по  ФО  1А  не  може  да  бъде  направена  оценка  и  даден  отговор  на
поставения въпрос.
6. Заключения и препоръки

Препоръчва се УО да изготви задълбочен анализ за възможността за прехвърляне на
средства между различни под мерки и евентуално нестартиране на част от под мерките
на М01 и М16, предвид етапа на който се намира разработването на насоки и правила
по всяка една от тях, като се отчете и изтичащия срок за договоряне на бюджетите от
ПРСР 2014-2020. 
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CEQ02-1B - До каква степен интервенциите по ПРСР са засилили връзките между
селското  стопанство,  производството  на  храни,  горското  стопанство  и
научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване
на екологичното управление и екологичните показатели?

Списък на мерките, допринасящи за област с поставен акцент /ОПА/ 1B

М16 - Сътрудничество

М19 - ВОМР

Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО

Таблица 44
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Създадени са 
дългосрочни 
сътрудничества между 
селското стопанство, 
хранително-вкусовата 
промишленост и горските 
стопанства и институции 
за научни изследвания и 
иновации

T2: общ брой на операциите
за сътрудничество, 
подпомагани по мярката за 
сътрудничество (член 35 от 
Регламент (ЕС) № 
1305/2013) (групи, 
мрежи/клъстери, пилотни 
проекти...) (област с 
поставен акцент 1Б)

Процент на дейностите за 
сътрудничество, които 
продължават след подкрепата за
ПРСР, включително с цел 
подобряване на управлението и 
ефективността на околната 
среда

Реализирани са операции 
за сътрудничество между 
селското стопанство, 
производството на храни 
и горското стопанство, 
както и научните 
изследвания и иновациите
с цел подобряване на 
управлението на околната 
среда и ефективността

Брой и видове партньори, 
участващи в проекти за 
сътрудничество

Приложени методи
Изчислява се фактическата стойност на целеви показател Т2. Планираната стойност на
целевия показател Т2 за Област с поставен акцент 1Б) е 470 подпомогнати операции за
сътрудничество до 2023 г. 
Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ IV, точка 3, Регламент (ЕС) 808/2014 от 17 юли 2014г., към
Област с поставен акцент 1Б) не са приложими показателите за резултати (R) и други
целеви показатели освен Т2.  
Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
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надеждността на констатациите от оценката

неприложимо

Отговор на въпроса за оценка

Мярка 16 не е  стартирала към 31.12.2018 г.,  а приноса на Мярка 19 не може да се
отнесе към ФО 1Б. Отговор на въпроса не може да се изведе.

CEQ03-1C - До каква степен интервенциите по ПРСР са подпомогнали ученето
през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското
стопанство?

Списък на мерките, допринасящи за област с поставен акцент 1C

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване 

М19 - ВОМР

Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО

Таблица 45
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Увеличил  се  е  броят  на
хората в селските райони,
които  са  завършили
професионалното
обучение  в
селскостопанския  и
горския сектор

T3:  общ  брой  на
участниците  в  обучения
съгласно  член 14  от
Регламент  (ЕС)
№ 1305/2013  (област  с
поставен акцент 1В)

Процент  на  обучаемите,  които
получават  удостоверения  от
признати  образователни  и
обучаващи  институции  чрез
дейности, подкрепяни от ПРСР,
от общия брой участници

Използвани методи

Целевият показател Т3 за Област с поставен акцент 1C) е със зададена целева стойност
до 2023г. – 4 800 участници в обучения.
Изчислява се фактическата стойност на целеви показател Т3. Планираната стойност на
целевия показател Т3 за Област с поставен акцент 1В) е 4 800 участници в обучения.
Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ IV, точка 3, Регламент (ЕС) 808/2014 от 17 юли 2014г., към
Област с поставен акцент 1В) не са приложими показателите за резултати (R) и други
целеви показатели освен Т3.  
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Неприложимо
Отговор на въпроса за оценка

Не може да бъде изведен.
Заключения и препоръки

Дейностите  по  мерките,  които  допринасят  за  тази  ФО  не  са  стартирали.  Предвид
идентифицирания в swot анализа на ПРСР 2014-2020 по-нисък образователен статус на
работещите в селското и горско стопанство и риск от загуба на квалификация и умения
и  съответно  възникването  на  необходимост  от  повишаване  на  знанията,
квалификацията и ученето през целия живот, професионалното обучение в секторите
на  селското  и  горското  стопанство  се  препоръчва  стартиране  на  дейностите  по
обучение през 2019 година, своевременно разглеждане на постъпилите заявления за
кандидатстване. 

CEQ04-2A:  “ПОДОБРЯВАНЕ  НА  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  РЕЗУЛТАТИ  НА
ВСИЧКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  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”

Списък на мерките, допринасящи за област с поставен акцент 2A 

М01,М02,М04,М06, М16
Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 46
Критерии за преценка Общ показател за резултатите Допълнителен показател за

резултатите и информация

 Селскостопанска
продукция,  на
годишна  работна
единица  
подпомогнати
стопанства,  се  е
увеличил;

R2: Промяна в 
селскостопанската продукция 
на подкрепените стопанства / 
ГРЕ (годишна работна единица)

 Стопанствата  са
били
модернизирани;

 Стопанствата  са
били

R1 / T4: Процент на 
земеделските стопанства с 
подкрепа от ПРСР за 
инвестиции в преструктуриране
или модернизация

Процент на земеделските 
стопанства с подкрепа от 
ПРСР за инвестиции в 
модернизация
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преструктуриран
и

Структура на размера на 
стопанството в стопанствата 
на подпомаганите 
стопанства /Процент

Приложени методи

Показателят  за  изпълнение  О.4  е  с  поставена  целева  стойност   3 500  стопанства
получаващи подпомагане за инвестиции.

Изчислява се фактическата стойност на целеви показател Т4. Планираната стойност на
целевия показател Т4 за Област с поставен акцент 2А) е зададена до 2023г. –0.94 на сто.
Към 31.12.2018 г. показател Т4 за Област с поставен акцент 2А е достигнал 0,31 на сто,
което е 1/3 от стойността, заложена за 2023 година.

Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ IV, точка 3,  Регламент (ЕС) 808/2014 от 17 юли 2014г.,  към
Област с поставен акцент 2А)  са приложими показателите за резултати R1 и R2. 

R1 - процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по програмата за
развитие на  селските  райони за  инвестиции в преструктуриране или модернизация.
Стойността на R1 се получава от събраните данни за бенефициенти, предоставени от
ДФЗ-РА. За R1 не се предвижда контрафактологичен анализ. 

Приложен  е  контрафактологичен  анализ  за  R2  -   Промени  в  селскостопанската
продукция  на  подпомогнатите  стопанства/ГРЕ  (годишни  работни  единици),  както
следва:

Съотношението  „Продукция  на  подпомогнатите  стопанства  /  ГРЕ“,  може  на  първо
място, да бъде сравнено с аналогичното съотношение от общата статистика за сектора,
по-конкретно: за 2015 г. - 7 504 Евро/ГРЕ; за 2016 г. - 7 543 Евро/ГРЕ; за 2017 г. – 7 670
Евро/ГРЕ; за 2018 г.  – 7 559 Евро/ГРЕ. Съответно стойността на R2, на национално
равнище е 55 Евро / ГРЕ и представлява  разликата – промяната на селскостопанската
продукция /ГРЕ, за периода между 2015г. и 2018г. на национално ниво. 

Източник: 

Относно Селскостопанско производство:

 http://www.nsi.bg/bg/content/889/икономически-сметки-за-селското-стопанство -
Икономически сметки по години, файл  Agr4.3.xls , ред 73 - за години 2015-2017, а за
2018г.  –  от  Втора  оценка  за  селскостопанската  продукция,  ред  „Продукция  на
селскостопански стоки“, като данните се превеждат от лв. в Евро; 

Относно  Отработено  време:  http://www.nsi.bg/bg/content/2248/отработени-човекочасове-
национално-ниво  файл:   GDP_2.1.2_ESA_2010.xls,  като  данните  се  превеждат  от
човекочасове. в ГРЕ чрез разделяна на дадената стойност на 1856.

Освен това са приложени и насоките от фишовете за изчисляване на индикатори за
резултати  за  стълб  II.  Тези  насоки  препоръчват  контрафактологичен  анализ  на
индикатора R2 на предприятията подпомогнати от ПРСР спрямо R2 на предприятията,
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които са кандидатствали по ПРСР, но са отхвърлени. Изчислението е направено на база
резултати от анкета. Поканени са последните 100 предприятия класирани по под-мярка
4.1,  6.1  и  6.3,  които  са  получили  финансиране,  както  и  първите  отхвърлени  100
предприятия  /извън  класацията/  по  същите  мерки.  Резултатите  от  анкетата  са
последващо  екстраполирани  до  ниво  статистическа  категория  бенефициенти  и
съответно - статистическа категория кандидати, участвали в подбора. Приложени са
коефициенти за тежест според икономическия размер на стопанствата, в зависимост от
общата стандартна продукция СП, в евро за 12-месечен период. Тежестта на R2 на
различните по размер стопанства  в  общия представителен R2 за  бенефициенти и  в
съответния  R2  на  отхвърлените  кандидати/не  бенефициенти,  e  изчислен  от
предоставените от ДФЗ-РА бази данни. Изключени са стойностите извън интервала на
стандартно  статистическо  отклонение  от  средната  стойност,  при  работа  с  данните
заявени от анкетираните,  за  производството и разходите,.  Наблюдава се,  че при по-
големите стопанства R2 е с цял порядък по-висок от R2 на малките стопанства. Освен
това, при по-големите стопанства – тези от класове IX – XIV (/Бел. Класът е съгласно
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  2015/220),  се  наблюдава  прехвърляне  на  разходи  и
приходи от една година в друга, което силно може да деформира индикатора R2 за тях.
Тъй  като  именно  тези  стопанства  влияят  най-силно  на  стойността  на  индикатора,
независимо че  делът им в статистическа категория е само 14.39%, целенасочено са
изследвани по-голям брой от тях и е изчислена усреднена стойност, за да се постигне
по-достоверна  и  представително  съотношение  на  производство  /  ГРЕ  за  тези
предприятия. Резултатите са следните:

R2 за бенефициенти:  2 432 Евро/ГРЕ – екстраполирана стойност до статистическата
категория  от  бенефициенти.  Тази  стойност  означава,  че  в  периода  2015-2018г.
производството на 1 зает е нараснало с 2 432 Евро средно, при стопанства подкрепени
от ПРСР (Бел. Важно е да се има предвид, че R2 не е производството на 1 ГРЕ,  а
неговото  увеличение/намаление  за  периода.  Самото  Производство/ГРЕ  е  26 607
Евро/ГРЕ, съответно БДС/ГРЕ - 19 500 Евро/ГРЕ - усреднени претеглени стойност, при
стопанствата подпомогнати по ПРСР към 2018г. Стойностите за целия селскостопански
сектор  очаквано  са  значително  по-ниски,  съответно:  Производство/ГРЕ  –  9 325
Евро/ГРЕ и  БДС/ГРЕ – 4 022 Евро /ГРЕ. Разликата между резултатите на ПРСР и
националната  статистика  за  сектора  се  дължат,  както  на  критериите  за  подбор  на
бенефициенти,  така  и на  обстоятелството,  че  националната  статистика по същество
събира  данни  за  предприятия  заедно  с  данни  за  домакинства  и  ги  осреднява.
Преобладаващата част  от  „стопанствата“  в  страната  всъщност не  са  предприятия,  а
традиционна форма на съществуване на населението в селските райони, т.е. повечето
„стопани“ не произвеждат за пазара, а продават излишъка си. По данни на МЗХГ, от
201 000 стопанства общо в страната при преброяването през 2016г., 104 898 са именно
такива - от Клас I -  с  икономически размер по-малко от 2 000 Евро за 12 месеца. 

R2 за не-бенефициенти – екстраполираната стойност до статистическата категория от
отхвърлени кандидати / не-бенефициенти е отрицателна, означаващо, че отхвърлените
кандидати  са  търсели  подпомагане  от  ПРСР,  с  цел  укрепване  на  финансовото  си
положение и като не са били подпомогнати, са влошили своята производителност. При
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небенефициентите, стойността на R2 е отрицателна -  1 377 Евро/ГРЕ. Тази стойност
означава, че в периода 2015-2018г. производството на 1 зает е намаляло с 1 377 Евро
средно, при стопанства които не са били подкрепени от ПРСР;

Нетният ефект от ПРСР в промяната на R2, е 3 809 Евро/ГРЕ  Стойността означава, че
подпомогнатите от ПРСР предприятия, в периода 2015-2018г са увеличили продажбите
си  на  1  зает  с  3 809  Евро  спрямо  сходни  на  тях  предприятия,  които  не  са  били
подпомогнати,

R2 за целия селскостопански сектор на национално равнище: 55 Евро / ГРЕ; 

Принос на ПРСР в стойността на R2 на национално ниво:        42 Евро /ГРЕ. 

Показател  R2  на  национално  ниво  показва,  че  нито  производството,  нито
производителността в селското стопанство са се изменили чувствително на секторно
ниво за продължителен период от време. В сравнение с националния показател R2 - 55
Евро / ГРЕ, този на бенефициентите на ПРСР е R2 = 2 432 Евро/ГРЕ, докато сходните
предприятия,  които  не  са  получили  подкрепа  от  ПРСР  са  влошили  своята
производителност.  Техният  показател  R2  е  отрицателен,  но  точната  му  стойност  в
Евро/ГРЕ  е  със  спорна  представителност,  защото  R2  не  дава  вярна  представа  за
икономиката, в случаите когато работодателите държат излишна работна ръка, тъй като
тогава намалението в  производството се дели на повече ГРЕ и така изглежда, че е по-
малко.  

Производителността на национално ниво, като величина представляваща БДС на една
годишна  работна  единица  (ГРЕ),  не  бележи  никакво  съществено  увеличение  през
последните 6 години. Например,  в периода между 2010 и 2012 г., тя е средно 3 825,9
евро / ГРЕ,  т.е. 26% от ЕС-27 /както се сочи и на стр.30 от ПРСР 2014-2020 г.), през
2015г.  тя  е  дори  по-ниска  -  3 587  Евро  /  ГРЕ,  а  през  2018г.,  т.е.  за  8  години,  тя
незначително е нараснала – до 4 022 Евро / ГРЕ.  

Изводът се потвърждава от макроикономическата статистика на НСИ – данни за брутна
добавена стойност за единица време - БДС/ГРЕ.

Източник: 

http://www.nsi.bg/bg/node/2268 , файл GDP_2.2.3_ESA_2010.xls , таблица „Селско сто-во“ ,
данни „БДС на един отработен човекочас“ за 2015-2018г.  приведени в ГРЕ,  като се
умножи БДС за час по 1856 и БДС се приведе от лв. в Евро, като се умножи по 0.51. 
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Таблица 47
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютн
а стойност

Съотношение Изчислена брутна стойност Изчислена
нетна
стойност

Инфомация  и
източници

Първичен
принос

Вторичен
принос,
включително
LEADER/

Общ принос

Common
output
indicators

О1  –  Общо
публични
разходи  ФО
2А

119434251
евро

ДФЗ МЗХГ

О13  –
Консултирани
те
бенефициери
ФО 2А

4244 броя
ДФЗ МЗХГ

О4 – Брой на 
стопанствата, 
получаващи 
подкрепа

4244 
броя

ДФЗ МЗХГ

Common
result
indicators

R1/T4 – 
Percentage of 
agricultural 
holdings with 
RDP support 
for investments
in 

0,31
НСИ,  ДФЗ,
изчисления  на
екипа  от
оценители
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restructuring 
or 
modernisation 
R2 – Change in
agricultural 
output on 
supported 
farms 

R2 – AWU

R2 - Change in
agricultural 
output on 
supported 
farms / AWU 
(numerator/de
nominator

Additiona
l  result
indicators

Common
Context
indicators

C14 8133 Euro/AWU Изчисления на 
екипа от 
оценители
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

При извършване на контрафактологичния анализ се установи, че не са налични данни
за финансови показатели на бенефициентите и не бенефициенти по ПРСР 2014-2020
г., като нетни приходи от продажби, разходи за суровини и материали и др. За да може
да се извърши точна оценка на въздействието на ПРСР е необходимо тези данни да
бъдат събирани регулярно в подходящ формат на годишна база от ДФЗемеделие и/или
Агростатистика или НСИ след предварително определяне на неободимата извадка за
съответните под мерки от ПРСР. За бенефициентите тези данни могат да се събират
от датата на сключване на договор, което включва и предходна година от тази, в която
се  кандидатства,  до  завършване  на  мониторинговия  период.  По  отношение  на
небенефициенти  данни  могат  да  се  събират  след  определяне  на  извадка  от
Агростатистика  или  НСИ.  Основен  проблем е  извадката  за  земеделски  стопани –
физически лица, чиито данни не могат да бъдат намеренин в Търговския регистър
към Агенция по вписванията. От друга страна предвид сроковете за изпълнение на
оценката в Търговския регистър не са налични актуални данни и за юридически лица
към 2018 година.  Събирането на данни би улеснило последващи оценки на ПРСР
2014-2020 и би дало възможност да се следи текущо въздействието на ПРСР 2014-
2020 и тендеции, което е и възможност навременно идентифициране на проблеми и
тяхната  корекция  или  препрограмиране  на  определени  мерки,  цели  или
интервеционна логика. 

Отговор на въпроса за оценка 

ПО 2А се цели модернизиране и структурно приспособяване на земеделието и на нея
е отделен бюджет от 253 млн. евро публични разходи (9% от общия). Към 31.12.2018
г.  са  усвоени 47.19% от  планираните  публични разходи.  В същото  време  поетите
ангажименти  надвишават  предвидения  по  ФО  2  А  бюджет  и  са  в  размер  на
333 654 045 евро или 131,84% от планираното за 2023 г.

В рамките на тази приоритетна област се подпомагат инвестициите във физически
капитал чрез под мярка 4.1 за целите на подобряване производителността на труда,
качеството на продукцията, с приоритет към преструктуриране и растеж на секторите
месо,  мляко,  плодове,  зеленчуци,  етерично-маслени  култури  и  биологично
производство.  Чрез  тази  мярка  се  цели  подпомагането  на  инвестициите  в  3500
стопанства и на нея е отделен 80% от бюджета на ПО2А.

Интервенциите  по  под  мярка  4.1  се  допълват  от  М01  и  М02,  насочени  към
повишаване квалификацията, знанията и уменията на земеделските стопани и заетите
в  земеделието  и  имат  ключов  принос  за  модернизацията  на  производствените
практики  и  повишаване  на  производителността  на  труда.  М16  е  насочена  към
улесняване на трансфера на иновации и разработването на иновативни проекти.

Към целите на ПО 2А е насочена и тематична подпрограма за малките земеделски
стопанства,  която  цели  да  подпомогне  тяхното  преструктуриране,  устойчиво
икономическо  развитие  и  жизнеспособност.  Общият  бюджет  на  подпрограмата  е
109,93 млн.  евро публични разходи,  като по ПО 2А са програмирани 91% от тях.
Основната  част  от  средствата  на  подпрограмата  са  насочени  към  М06.3  –  60,9
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млн.евро, като се цели подпомагане на 4060 малки земеделски стопанства.
По под мярката 4.1 са сключени 1132 договора, които пряко се отнасят към ФО 2А. От
които  с  междинно  и  окончателно  плащане  са  579  броя.  Поетите  ангажименти  по
сключени договори по под мярката значително надвишават предвидения бюджет.
По под мярка 6.3 са изготвени от НССЗ 2860 бизнес плана, което представлява над
75% от общо подадените заявления за подпомагане по мярката. 
По под мярка 2.1 са консултирани 4244 бенефициента, което е над 52% от заложената
за 2023 г. цел.

Прави  впечатление,  че  като  публични  разходи  и  брой  подпомогнати  стопанства
преобладават стопанствата под 5 ha.

От  направените  анализи  е  видно,  че  подпомогнатите  стопанства  са  увеличили
постоянно  заетия  персонал,  което  от  части  се  дължи  да  заложените  критерии  за
оценка по отношение на създаване на работни места чрез реализация дейностите по
проектите и запазването на персонала в рамките на мониторинга на проекта по под
мярка 4.1 и 6.3.

Нетният ефект от ПРСР в промяната на R2, е 3 809 Евро/ГРЕ  Стойността означава, че
подпомогнатите  от  ПРСР  предприятия,  в  периода  2015-2018г  са  увеличили
продажбите си на 1 зает с 3 809 Евро спрямо сходни на тях предприятия, които не са
били подпомогнати,

R2 за целия селскостопански сектор на национално равнище: 55 Евро / ГРЕ; 

Принос на ПРСР в стойността на R2 на национално ниво:        42 Евро /ГРЕ. 

Показател  R2  на  национално  ниво  показва,  че  нито  производството,  нито
производителността в селското стопанство са се изменили чувствително на секторно
ниво за продължителен период от време. В сравнение с националния показател R2 -
55 Евро /  ГРЕ,  този на  бенефициентите на  ПРСР е  R2 = 2 432 Евро/ГРЕ,  докато
сходните предприятия, които не са получили подкрепа от ПРСР са влошили своята
производителност.  Техният показател  R2 е отрицателен,  но точната  му стойност в
Евро/ГРЕ  е  със  спорна  представителност,  защото  R2  не  дава  вярна  представа  за
икономиката,  в случаите когато работодателите държат излишна работна ръка,  тъй
като тогава намалението в  производството се дели на повече ГРЕ и така изглежда, че
е по-малко.  

Производителността на национално ниво, като величина представляваща БДС на една
годишна  работна  единица  (ГРЕ),  не  бележи никакво  съществено  увеличение  през
последните 6 години. Например,  в периода между 2010 и 2012 г., тя е средно 3 825,9
евро / ГРЕ,  т.е. 26% от ЕС-27 /както се сочи и на стр.30 от ПРСР 2014-2020 г.), през
2015г.  тя  е  дори  по-ниска  -  3 587  Евро  /  ГРЕ,  а  през  2018г.,  т.е.  за  8  години,  тя
незначително е нараснала – до 4 022 Евро / ГРЕ.  

Изводът  се  потвърждава  от  макроикономическата  статистика  на  НСИ  –  данни  за
брутна добавена стойност за единица време - БДС/ГРЕ.
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CEQ05-2B  -  До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  подпомогнали
навлизането  на  земеделски  стопани  с  подходяща  квалификация  в
селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията?

Списък на мерките, допринасящи за акцентираната област  2В

Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по
заместване в стопанство“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани “  

Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО

Таблица 48
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите 
Допълнителен  показател  за
резултати и информация

Увеличил се е дялът на 
подходящо 
квалифицираните 
земеделски стопани в 
земеделския сектор

R3 / T5: процент на 
земеделските стопанства, 
разполагащи с бизнес план 
за развитие/инвестиции за 
млади земеделски стопани, 
подпомагани по ПРСР 
(област с поставен акцент 
2Б)

В земеделския сектор са 
навлезли подходящо 
квалифицирани 
земеделски стопани

Процент подходящо 
квалифицирани земеделски 
стопани в земеделския сектор 
на територията на изпълнение 
на ПРСР

Приложени методи

За да се предостави отговор на въпроса е използван количествен метод въз основа на
данни,  предоставени  от  Държавен  Фонд  „Земеделие“  и  информация  от
Агростастистика на МЗХГ. 

127



Таблица 49

Количествени стойности на показателите и източници на данни 

Вид Показател Абсолютна
стойност

Съотноше
ние

Изчислена
брутна
стойност

Изчислена
нетна
стойност

Източници
на  данни  и
информация

Common
output
indicator

О1  –
общо
публични
разходи
2Б

76281589
евро

ДФ
„Земеделие”

О1  Общо
публични
разходи
М02

943448 евро ДФ
„Земеделие”

О1  –
Общо
публични
разходи
М04

29884464
ДФ
„Земеделие”

О.4  –
брой  на
стопанст
вата,
получава
щи
подкрепа
М04.1

164 ДФ
„Земеделие”

О1  –
Общо
публични
разходи
М06.1

45453677
евро

ДФ
„Земеделие”

О4  –
Брой  на
стопанст
вата
получава
щи
подкрепа
М06.1

2715 броя ДФ
„Земеделие”
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Common
result
indicator

T5:
процент
на
земеделск
ите
стопанст
ва,
разполага
щи  с
бизнес
план  за
развитие/
инвестиц
ии  за
млади
земеделск
и
стопани,
подпомаг
ани  по
ПРСР
(област  с
поставен
акцент
2Б)

0.73

ДФ
„Земеделие”

Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма
данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.

Отговор на въпроса за оценка

Поставената цел към 2023 г. е 0.83 % от стопанствата, разполагащи с бизнес план за
развитие/инвестиции  за  млади  земеделски  стопани,  подпомагани  по  ПРСР.  Към
настоящия момент е постигната стойност 0.73. Предвид предстоящото сключване на
договори  по  втория  прием  по  подмярка  6.1,  то  изпълнението  на  поставената  за
програмния период цел, не изглежда поставена под риск.
Около 63 500 000 евро от всички договорени публични разходи по подмярка 4.1 са за
млади земеделски стопани.  Освен това,  сключените договори по подмярка 6.1  са  с
обща  стойност  около  33 000 000  евро.  Предвид  предстоящото  договаряне  на
подадените проекти по втория прием по подмярка 6.1., които са в размер на 22 000 000
евро, то изпълнението на планирания финансов ресурс, в рамките на област с поставен
акцент 2Б в размер на 100 864 735 евро, не изглежда да е поставено под риск. 
Следва да се има предвид и косвеното въздействие на М19, която също ще допренесе
за достигане на заложените в рамките на фокус облас 2Б цели.
Подмерки  4.1  и  6.1  предвиждат  финсиране  на  млади  земеделски  стопани,  само  в
случай, че те имат подходящи професионални умения и компетентности. На такива,
които нямат такива,  се вменява задължение за придобиването им,  което несъмнено
допринася за постигането на заложените в рамките на фокус област 2Б цели. Освен
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това, всички бенефициенти по подмярка 6.1. са длъжни да преминат курс, включващ
обучение  по  основни  проблеми  по  опазване  компонентите  на  околната  среда  в
земеделския сектор или да участват в информационна дейност относно тези проблеми.
Предвид поетите ангажименти за област с поставен акцент 2Б в размер на 124,36% от
предвидената цел за 2023 г. считаме, че интервенциите в област с поставен акцент 2Б
пряко подпомагат навлизането на  земеделски стопани с подходяща квалификация в
селскостопанския  сектор.  Стартирането  на  М01  би  ускорило  процеса  и  намалило
финансовата тежест на стопанствата, предвид че към настоящия момент изискванията
за придобиване на квалификация се покриват финансово от самите бенефициенти.
 
Заключения и препоръки

Планирания финансов ресурс в рамките на фокус област 2Б е в размер на 100 864 735
евро,  чието  изпълнение  към  31.12.2018  г.  е  75.63%.  Поетите  ангажименти  обаче
показват преизпълнение и са в размер на 124,36% от планираната цел за 2023 г. по ОФ
2Б  Основна цел в рамките на фокус областта е да се подобри възрастовата структура
на заетите в селското стопанство в страната чрез стимулиране на предприемачество
сред младите и  насърчаване на приемствеността  между поколенията.  В рамките на
фокус областта е предвидено помощта да достигне до 3060 млади фермера, които да
навлязат  за пръв път в  сектор селско стопанство.  Също така ПРСР предвижда 600
млади земеделски стопани да реализират инвестиционни проекти в модернизиране на
техните  стопанства  чрез  подмярка  4.1  „Инвестиции  в  земеделски  стопанства”.
Проблем  би  могло  да  бъде  постигането  на  предвидените  600  млади  земеделски
стопани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Това е обусловено от
почти  изчерпания  финансов  ресурс  по  подмярката  и  факта,  че  едва  около  400  от
сключените към настоящия момент договори за получаване на безвъзмездна финансова
помощ, са с млади земеделски стопани. 

COMMON EVALUATION QUESTION NO 6

CEQ06-3A  -  ДО  КАКВА  СТЕПЕН  ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА
ДОПРИНЕСЛИ  ЗА  ПОДОБРЯВАНЕ  НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА  НА
ПОДПОМАГАНИТЕ ПЪРВИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРОТО ИМ
ИНТЕГРИРАНЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ЧРЕЗ
СХЕМИ  ЗА  КАЧЕСТВО,  ЧРЕЗ  ДОБАВЯНЕ  НА  СТОЙНОСТ  КЪМ
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ  ПРОДУКТИ,  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  МЕСТНИТЕ
ПАЗАРИ И КЪСИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИ, ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И
ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Списък на мерките, допринасящи за акцентираната област  3A

 Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

 Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по
заместване в стопанство“

 Подмярка  4.2  „Инвестиции  в  преработка/маркетинг  на  селскостопански
продукти“
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 Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

 Мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“

 Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

 Мярка 16 „Сътрудничество“ 

Връзка между критериите за преценка,  общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВ

Таблица 50
Критерии за преценка Общ показател за 

резултатите 
Допълнителен показател за 
резултати 

Нараснало е въвеждането 
на схеми за качество сред 
първичните 
производители

R4 / T6: процент на 
земеделските стопанства, 
получаващи подпомагане по
схеми за качество, местни 
пазари и къси вериги на 
доставки и 
групи/организации на 
производителите (област с 
поставен акцент 3A)

Увеличило се е участието 
на първични 
производители в схеми за 
къса верига на 
доставките, ориентирани 
към качеството 
производителски групи 
и/или междусекторни 
организации

R4 / T6: процент на 
земеделските стопанства, 
получаващи подпомагане по
схеми за качество, местни 
пазари и къси вериги на 
доставки и 
групи/организации на 
производителите (област с 
поставен акцент 3A)

Подобрила се е 
конкурентоспособността 
на подпомаганите 
първични производители

Селскостопанска продукция на 
получаващите подкрепа 
стопанства

Повишил се е дялът от 
крайната цена на 
селскостопанските 
продукти, който остава за 
първичните 
производители

Марж на първичните 
производители в окончателната 
цена на селскостопанската 
продукция

Използвани методи
При  извършването  на  анализ  с  цел  изготвяне  на  отговор  на  поставения  въпрос  е
използван количествен метод въз основа на данни, предоставени от ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция. Представената информация е базирана на данни от сключени
договори по подмярка 4.2, подмярка  9, подмярка 14, подмярка 2 като е извършен анализ
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по  отношение  на  съответствие  на  проектите  с  критериите  за  оценка,  типа  на
кандидатите, размера и типа на одобрените разходи и териториалното разпределение на
проектите,  във връзка с  предвидения индикатор в плана на  показателите на ПРСР и
заложените цели в Стратегията (ФО 3А).

Към 31 декември 2018 г. все още не е стартирана мярка 1 и мярка 16 „Сътрудничество“,
чието изпълнение се очаква да окаже съществен ефект към постигане на целите на ФО
3А. Поради тази причина отговорът на въпроса е базиран на наличните резултати по
подмярка 4.2, подмярка 2.1, М09, М14.

Въз основа на наличната информация е установено каква част от сключените договори
са  за  преработка  на  суровини  от  приоритетни  за  ПРСР  сектори,  колко  проекта  се
реализират от земеделски производители,  добавящи стойност към произвежданата от
тях продукция,  колко работни места са предвидени в подпомогнатите проекти,  каква
част от проектите се изпълняват на територията на селските райони и северозападен
район на страната.

В тази връзка, за да се отговори на въпроса е анализирано до каква степен критериите за
оценка съоветстват на заложените цели в рамките на подмярката. При извършване на
анализа не е използван качествен метод поради липсата на достатъчен процент проекти,
по които да бъде извършена оценка за резултат въз основа на анализ на данните.

Количественият  анализ  на  данните  за  естеството  на  подпомогнатите  проекти  ще
предостави възможност да се отчете до колко изпълнението на подмярката ще допринесе
за постигане на целите, заложени в рамките на фокус областта.  
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Таблица 51 
 Количествени стойности на показателите и източници на данни
Вид Показател Абсолютна

стойност
Съотношение Изчислена  брутна

стойност
Изчислена  нетна
стойност

Източници  на
данни  и
информация

Общ
показате
л  за
резултат
ите 

О1  –  Общо  публични
разходи ФО 3А 33699931 евро МЗХ  и  ДФ

„Земеделие”  –
предоставени  данни
за  изпълнението  на
мерките от ПРСР

О1-  Общо  публични
разходи М2.1 127396 евро

О13  –  Брой  на
консултираните
бенефициери М2.1

1451 броя

О1  –  Общо  публични
разходи М04.1 31354182 евро

О3 – Брой на действията,
получаващи  подкрепа
М04.1 69

О1  –  Общо  публични
разходи М09
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231740 евро

О3  –  Брой  на  действия,
получаващи  подкрепа
М09

1

О9  –  Брой  земеделски
стопанства,  които
участват в подпомаганите
схеми М09

114

О1  –  Общо  публични
разходи М14 1986613

О4  –  Брой  на
стопанствата,
получаващи  подкрепа
М14

389

Общ
показате
л  за
резултат
ите 

R4/T6  –  процент  на
земеделските  стопанства,
получаващи  подпомагане
по  схеми  за  качество,
местни  пазари  и  къси
вериги  на  доставки  и
групи/организации  на
производителите (област с
поставен акцент 3A)

0.03 МЗХ  и  ДФ
„Земеделие”  –
предоставени  данни
за  изпълнението  на
мерките  от  ПРСР  и
статистически данни
от  НСИ  за  броя  на
земеделските
стопанства  в
РБългария
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността
на констатациите от оценката 

Към 31.12.2018 г. има оторизирани плащания по 69 заявки за плащане по подмярка 4.2
„Инвестиции  в  преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти“,  насочени  към
област с поставен акцент 2А, за междинни и окончателни плащания (53 с окончателно
плащане). Това от своя страна  влияе върху качеството на оценка, тъй като не е на лице
детайлна и изчерпателна информация относно повишаване на продукцията в рамките на
предприятията и маржа на производителите в окончателната цена на селскостопанската
продукция на база на проекти, получили окончателно плащане/реализирани проекти.

Поради  това  не  е  представена  информация  относно  ефекта  от  въвеждане  на
инвестициите по проектите в експлоатация и не би могло да бъде отговорено въз основа
на  качествен  метод  на  оценка  за  нарастването  на  продукцията  и  повишаване  на
производителността на труда.

Прилагането  на  мярка  1  и  16  въобще не  стартирало  и  не  могат  да  бъдат  извлечени
никакви данни и заключения, относими към оценката. По мярка 6 са сключени договори
само по подмерки 6.1 и 6.3, които нямат нито пряк, нито косвен ефект към област с
поставен акцент 2А – по данни предоставени от ДФ „Земеделие”. 

Отговор на въпроса за оценка

В рамките на Област с поставен акцент 3А на ПРСР са предвидени общо 316 230 507,80
евро от бюджета на ПРСР. Чрез заложените средства се предвижда да бъдe оказан ефект
върху  подобряване  на  вертикалното  и  хоризонталното  сътрудничество  между
земеделските  производители,  преработватели  и  търговци,  ускоряване  на  иновациите,
подобряване на енергийната ефективност и технологичното обновление в хранителната
промишленост, както и скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари
и подобряване на маркетинга на земеделски продукти.

Планираните резултати в рамките на фокус областта са 450 земеделски стопанства да
получават подпомагане по схеми за качество, местни пазари и къси вериги на доставки и
групи/организации  на  производителите.  В  рамките  на  фокус  областта  се  предвижда
също  така  3150  консултирани  бенефициенти  (М  2.1),  80  бенефициери  (стопанства),
получаващи  помощ  при  стартиране/подкрепа  за  инвестиции  в  неселскостопански
дейности в селските райони (6.2 и 6.4), реализиране на проекти на 40 групи/организации
на прозиводителите, в рамките на които да участват 170 земеделски стопанства, 3 000
животновъдни  стопанства  да  преминат  към  повишени  стандарти  при  отглеждане  на
животните  (М  14)  и  участие  на  280  земеделски  стопанства  по  М  16.4  в
сътрудничество/дейности на местно равнище за популяризиране между участниците във
веригата на доставки.

Към 31 декември 2018 г.  от  предвидените  мерки/подмерки,  свързани с  постигане на
заложените  показатели  е  стартирано  изпълнението  на  подмярка  4.2  „Инвестиции  в
преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти“  въз  основа  на  обработка  на
заявления за подпомагане, постъпили в рамките на приема на заявления, проведен в края
на 2015 г., по които към 31 декември 2018 г. са сключени 295 договори за подпомагане,
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от  които  290  бр.  са  насочени  към  ФО  3А.  Все  още  не  са  договорени  средства  от
проведения през 2018 година прием по под мярка 4.2.

Стойността  на  договорените  средства  от  бюджета  на  ПРСР,  относими  към  област  с
поставен  акцент  2А е  185 742  740  Евро,  което  е  договаряне  в  размер  на  58,74% от
планираната за 2023 г. цел. Реализираните проекти до момента усвояват едва 10.66% от
предвидения  бюджет.  Предвид  не  приключилият  прием  по  подмярки  4.2  и  6.4  и
съответно бюджета, който ще бъде договорен по тези приеми, планираният показател за
изпълнението за ФО 3 А ще бъде изпълнен към 2023 г. 

Относно  целевият  индикатор  „Процент  на  земеделските  стопанства,  получаващи
подпомагане  по  схеми  за  качество,  местни  пазари  и  къси  вериги  на  доставки  и
групи/организации  на  прозводителите“  към  31.12.2018  г.  е  отбелязан  съществен
напредък  и  тенденцията  ще  се  запази,  предвид  поетите  ангажименти  и  броя  на
постъпилите заявлентия за кандидатстване по не приключили приеми към 31.12.2018 г. 

Заключение

Тенденцията  за  коопериране  сред  земеделските  стопани  през  последните  години
предполага предприемането на действия от страна на УО за подготовка и стартиране на
мярка 9 през 2017 г., като се вземе под внимание пет годишния период на подпомагане
при склюването на договор за финансова помощ. Реализираният напредък по отношение
на  кооперирането  е  продиктуван  до  голяма  степен  от  политиката,  водена  през
последните години и създадените стимули сред земеделските стопани за  сдружаване
помежду им с цел да се създадат устойчиви групи/организации на производителите и да
се  оценят  достойнствата  от  опериране  по  този  начин  на  пазара,  поради  което  е
необходимо да бъдат предприети действия за оправдаване на очакванията.

В същото време, въпреки че приемите по мерки 1 и 16 не са стартирали, и липсата на
принос  от  мярка  6,  следва  да  се  отбележи,  че  към  31.12.2018  г.  е  постигнато  25%
изпълнение на поставената цел за 2023 г. - 12% земеделските стопанства, получаващи
подпомагане  по  схеми  за  качество,  местни  пазари  и  къси  вериги  на  доставки  и
групи/организации на производителите допринасящи за изпълнение на фокус област 3А.
Предвид факта,  че към момента в процес на оценяване са постъпилите заявления за
кандидатстване по подмярка 4.2 (втори прием) и подмярка 6.4, към които интереса на
бенефициентите  е  голям,  то  изпълнението  на  поставената  цел,  изглежда  реално
изпълнимо. 

Предвид намаленият максимален размер на общите допустими разходи от 4 000 000 евро
на  2 000 000  Евро,  се  предполага  и  достъп  до  подпомагането  на  по-голям  брой
преработвателни предприятия от приема по подмярката през 2018 г.

Препоръка

Отчитайки  ключовата  роля  на  подмярка  4.2  и  високият  интерес  от  страна  на
кандидатите,  следва  да  се  оптимизират  сроковете  за  разглеждане  на  постъпилите
заявления за кандидатстване по втория прием по подмярката. Следва да се анализира
възможността за осигуряването на допълнителни средства за подкрепа на операции за
преработка  и  маркетинг  на  селскостопански  продукти  в  рамките  на  разполагаемия
бюджет на мярка 4, за сметка на нестартиралите подмерки. Може да се направи анализ и
за по-оптимално разходване на средствата от бюджета на мярка 4 и насочването му към
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инвестиции,  свързани  с  преработка  на  селскостопански  продукти.  Рискът  е,  че  при
пренасочване на средства, срокът за извършване на инвестиционните намерения ще бъде
сравнително кратък, предвид изтичане на срока за прилагане на ПРСР 2014 – 2020.

Видно  от  ситуацията  с  проведения  прием,  предоставените  средства  не  успяват  да
удоволетворят в достатъчна степен интереса от страна на земеделските производители
за добавяне на стойност към продукцията и за модернизация на предприятията в ХВП.
Също  така,  заложеният  индикатор  за  брой  операции  за  преработка/маркетинг  на
селскостопански  продукти  (1  555),  в  рамките  на  който  се  предвижда  реализация  на
проекти от земеделски производители и преработвателни предприятия по 4.2 и 4.2.2 от
Тематичната  подпрограма  за  малки  земеделски  стопанства,  е  твърде  амбициозен  въз
основа на данните за средния размер на един проект, във връзка с което и в допълнение
към предприетите действия за намаляване на тавана на разходите по подмярка 4.2 следва
да бъдат предприети и други корективни действия.

CEQ07-3B  -  До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  подпомогнали
превенцията и управлението на риска на стопанствата?

Списък на мерките, допринасящи за област с поставен акцент 3B

М01 и  М02  пряко  се  отнасят  към  ФО  3В.  Интервенциите  по  тези  мярки  водят  до
повишаване на умения и знания на земеделските стопани в областта на управлението на
риска.  Към 31.12.2018 г.  са  консултирани 1535 брой бенефициенти,  което  е  1023  %
заложената за 2023 г. цел. Бюджетът, с който е постигнат този показател по под мярка 2.1
е в размер на 127 396 евро, което е 84,93 % от заложената за 2023 г. цел. Общо за ФО 3В
са усвоени 127 396 евро или 36.40 % от целта за 2023 г. Под мярка 1.1 не е стартирала
към 31.12.2018 г.,  поради което не може да се изчисли T7 – Брой на участниците в
обучения по Мярка 1.

Въпреки  принципната  възможност  за  сравняване  по  показател  Т7  /  R5  на
представителна група от бенифициенти и контролна група от небенефициенти, в случая
е  невъзможно  да  се  конструира  контролна  група.  Не  е  възможно  да  се   сравняват
абстрактни резултати  като  транссфер  на  знания  и  консултантски  услуги.  За  М01 би
липсвал измерим резултат и съпоставими данни. 

Съвкупно, за Област с поставен акцент 3В не могат да се изведат съотношения, с които
да бъде извършен анализ на ефективността и ефикасността на ПРСР.

Предвид приноса на под мярка 1.1 към ФО 3В по отношение на бюджет и участници в
обучения  и  предвид,  че  под  мярката,  фигурира  в  индикативната  годишна  работна
програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2019 г. отговор на въпроса ще може да се даде при
последваща оценка на ПРСР. 
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CEQ08-4A  -  До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  подпомогнали
възстановяването,  запазването  и  укрепването  на  биологичното  разнообразие,
включително в зони по „Натура 2000“, области с природни или други специфични
ограничения,  както  и  земеделието  с  висока  природна  стойност,  както  и
състоянието на европейския ландшафт?

Интервенционна логика по област с поставен акцент 4A

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 4А

 Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

 Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по
заместване в стопанство“

 Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Мярка 10 „Агроекология и климат“

 Мярка 11 „Биологично земеделие“

 Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

 Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

 Мярка 16 „Сътрудничество“

 Мярка  8  „Инвестиции  в  развитие  на  горските  райони  и  подобряване  на
жизнеспособността на горите“

 Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“

 Мярка  15  „Екологични  услуги  и  услуги  във  връзка  с  климата  в  горското
стопанство и опазване на горите“
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Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 52
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател
за  резултатите  и
информация

Биологичното разнообразие на
земята,  предоставяна  по
договори,  е  възстановено,
опазено и подобрено

R6  /  T8:  процент  на  гори
или други залесени райони,
обхванати  от  договори  за
управление  в  подкрепа  на
биологичното  разнообразие
(област  с  поставен  акцент
4А)

Биологичното разнообразие на
земята,  предоставяна  по
договори,  е  възстановено,
опазено и подобрено

R7  /  T9:  процент  на
земеделската  земя,
обхваната  от  договори  за
управление  в  подкрепа  на
биологичното  разнообразие
и/или ландшафти (област с
поставен акцент 4А)

Прилагани методи

При  извършването  на  анализ  с  цел  изготвяне  на  отговор  на  поставения  въпрос  е
използван количествен метод въз основа на данни, предоставени от ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.   
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Таблица 53  
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Вид Показател Абсолютна стойност Съотношение Изчислена  брутна
стойност

Изчислена
нетна стойност

Източници на данни
и информация

Common
output
indicators

О1  –  общо  публични  разохди
P4

387753692.23 евро

ДФЗемеделие, МЗХГ

О1  –  общо  публични  разходи
М02.1 1250382 евро

О3  –  Брой  консултирани
бенефициери М02.1

44878 броя

О1-  Общо  публични  разходи
М10

96293044,95 евро

О5 – Обща площ ha М10.1
198988 ha

О1  –  Общо  публични  разходи
М11

83483439,34 евро

О5 - Обща площ ha М11
52849 ha
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О1  –  Общо  публични  разходи
М12

69610952.79 евро

О5 - Обща площ ha М12.1
371658 ha

О1  –  Общо  публични  разходи
М13 137115873.15 евро

О5 - Обща площ ha М13.1
358728 ha

О5 - Обща площ ha М13.2
266707 ha

Common
result
indicators

T8: процент на гори или други
залесени райони, обхванати от
договори  за  управление  в
подкрепа  на  биологичното
разнообразие  (област  с
поставен акцент 4А)

0,00
T9: процент на земеделската  земя,  обхваната  от
договори  за  управление  в  подкрепа  на
биологичното  разнообразие  и/или  ландшафти
(област с поставен акцент 4А)

113,35
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма
данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.
Отговор на въпроса за оценка

Планирания финансов ресурс в рамките на Приоритет 4 е в размер на 983 098 023 евро.
ПРСР предвижда изпълнението на Област с поставен акцент 4А от Приоритет 4 да се
постигне посредством прилагането на следните мерки:

 Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

 Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги
по заместване в стопанство“

 Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 Мярка  8  „Инвестиции  в  развитие  на  горските  райони  и  подобряване  на
жизнеспособността на горите“

 Мярка 10 „Агроекология и климат“

 Мярка 11 „Биологично земеделие“

 Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

 Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

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

 Мярка 16 „Сътрудничество“

Процентът на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на
биологичното разнообразие и/или ландшати в следствие на поети ангажименти към 31
декември 2018 г. възлиза на 13.60 % спрямо планираните 12 % въз основа на което е на
лице  преизпълнение  на  поставените  цели  по  отношение  на  изпълнението  на  фокус
областта.

Отчита се тенденция за активно участието на земеделските стопани в мерките насочени
към  подобряването  на  компонентите  на  околната  среда.  Като  цяло  се  наблюдава
сравнително  стабилна  тенденция  на  увеличаване  броя  на  земеделските  стопани  и
подпомаганите  площи по  отделните  мерки,  което  от  своя  страна  има  благоприятен
ефект върху общата цел за устойчивото управление на природните ресурси.

От друга страна към 31 декември 2018 г. все още не е отбелязан напредък по отношение
на горски или други залесени площи, обхваната от договори за управление в подкрепа
на биологичното разнообразие и/или ландшати поради не приключила обработка на
подадени заявления за кандидатстване по под мярка 8,3 на предвидените горски мерки
в рамките на ПРСР във връзка със заложения индиктор в рамките на фокус областта.
След приключване на предварителната оценка по под мярка 8.3 са допуснати до оценка
15 проектни предложения на стойност 16 807 045 евро. Приоритет по този прием се

142



дава за бенефициенти, които стопанистват по-големи площи. Към момента не може да
се направи точен анализ на процента гори или други залесени райони, които ще бъдат
подпомогнати с наличния бюджет. След окончателната обработка на проектите трябва
да се направи анализ дали подпомогнатите площи удовлетворяват целевия показател за
2023 г. 

Заключение

За  изследвания  период  се  запазва  тенденцията  на  активно  участие  на  земеделските
стопани в мерките, насочени към подобряването на компонентите на околната среда и
нарастване броя на подадените заявления.

Изключително висок е интересът към М10, М11, М12, М13.

Данните предоставят възможност да се отчете преизпълнение на поставените цели по
отношение на изпълнението на фокус областта.

ПРЕПОРЪКИ

Своевременно приключване обработката на получените заявления за подпомагане по
М08.

CEQ09-4B  -  ДО  КАКВА  СТЕПЕН  ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА
ПОДПОМОГНАЛИ  ПОДОБРЯВАНЕТО  НА  УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ВОДИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОРОВЕТЕ И ПЕСТИЦИДИТЕ?

Списък на мерките допринасящи за област с поставен акцент 4B

 Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по
заместване в стопанство“

 Мярка 10 „Агроекология и климат“

 Мярка 11 „Биологично земеделие“

 Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

 Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

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

Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 
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Таблица 54
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател
за  резултатите  и
информация

Подобрило се е качеството на
водите

R8 / T10: процент на 
земеделската земя, 
обхваната от договори за 
управление с цел 
подобряване на 
управлението на водите 
(област с поставен акцент 
4Б)

Подобрило се е качеството на
водите

R9 / T11: процент на 
горската земя, обхваната от 
договори за управление с 
цел подобряване на 
управлението на водите 
(област с поставен акцент 
4Б)

Изполвани методи

При  извършването  на  анализ  с  цел  изготвяне  на  отговор  на  поставения  въпрос  е
използван количествен метод въз основа на данни, предоставени от ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция.
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Таблица 55 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Вид Показател Абсолютна
стойност

Съотношение Изчислена
брутна стойност

Изчислена
нетна стойност

Източници  на  данни
и информация

Common
output
indicators

О1 – общо публични разохди P4

387753692.23 евро

ДФЗемеделие, МЗХГ

О1  –  общо  публични  разходи
М02.1 1250382 евро

О3  –  Брой  консултирани
бенефициери М02.1 44878 броя

О1- Общо публични разходи М10
96293044,95 евро

О5 – Обща площ ha М10.1
198988 ha

О1  –  Общо  публични  разходи
М11 83483439,34 евро

О5 - Обща площ ha М11
52849 ha

О1  –  Общо  публични  разходи
М12 69610952.79 евро
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О5 - Обща площ ha М12.1
371658 ha

О1  –  Общо  публични  разходи
М13 137115873.15 евро

О5 - Обща площ ha М13.1
358728 ha

О5 - Обща площ ha М13.2
266707 ha

Common
result
indicators 

T10:  процент  на  земеделската
земя,  обхваната  от  договори  за
управление с цел подобряване на
управлението на водите (област с
поставен акцент 4Б)

2.48
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма
данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.

Заключения и препоръки

Планирания финансов ресурс в рамките на Приоритет 4 е в размер на 983 098 023
евро. ПРСР предвижда изпълнението на Област с поставен акцент 4Б от Приоритет 4
да се постигне посредством прилагането на следните мерки:

 Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги
по заместване в стопанство“

 Мярка 10 „Агроекология и климат“

 Мярка 11 „Биологично земеделие“

 Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

 Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

Показателят Т10 в следствие на поети ангажименти към 31 декември 2018 г. възлиза
на 2,48 % спрямо планираните 2,52 % въз  основа на  което е  на  лице значително
изпълнение на поставените цели по отношение на изпълнението на фокус областта.

Отчита  се  тенденция  за  активно  участието  на  земеделските  стопани  в  мерките
насочени  към  подобряването  на  компонентите  на  околната  среда.  Като  цяло  се
наблюдава  сравнително  стабилна  тенденция  на  увеличаване  броя  на  земеделските
стопани  и  подпомаганите  площи  по  отделните  мерки,  което  от  своя  страна  има
благоприятен  ефект  върху  общата  цел  за  устойчивото  управление  на  природните
ресурси.

С оглед посочените данни и постигнатите целеви показатели считаме, че ПРСР 2014-
2020 година оказва пряко влияние по отношение за земеделските площи във връзка с
подобряване качеството на водите.
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CEQ10-4C  -  До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  подпомогнали
предотвратяването на почвената ерозия и подобряването на управлението на
почвите?

Мерки допринасящи за област с поставен акцент 4C

 Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“

 Мярка  2  „Консултантски  услуги,  услуги  по  управление  на  стопанство  и
услуги по заместване в стопанство“

 Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

 Мярка 10 „Агроекология и климат“

 Мярка 11 „Биологично земеделие“

 Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“

 Мярка  13  „Плащания  за  райони,  изправени  пред  природни  или  други
специфични ограничения“

 Мярка 16 „Сътрудничество“

 Мярка  8  „Инвестиции  в  развитие  на  горските  райони  и  подобряване  на
жизнеспособността на горите“

 Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“

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

Таблица 56
Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели
за резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Критерии за преценка Общ  показател  за
резултатите

Допълнителен  показател
за  резултатите  и
информация

Подобрило  се  е
управлението на почвите

R10 / T12: процент на 
земеделската земя, 
обхваната от договори за 
управление с цел 
подобряване на 
управлението на почвите 
и/или предотвратяване на 
почвената ерозия (област с 
поставен акцент 4В)

Подобрило  се  е
управлението на почвите

R11 / T13: процент на 
горската земя, обхваната от 
договори за управление с 
цел подобряване на 
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управлението на почвите 
и/или предотвратяване на 
почвената ерозия (област с 
поставен акцент 4В)

Предотвратена е  ерозията
на почвата

Допълнителна информация 
за ерозията на почвите в 
земите, предоставени за 
ползване по договори за 
управление.

Използвани методи

При извършването на анализ с цел изготвяне на отговор на поставения въпрос е
използван  количествен  метод  въз  основа  на  данни,  предоставени  от  ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.  
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Таблица 57 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни
Вид Показател Абсолютна стойност Съотношение Изчислена брутна

стойност
Изчислена  нетна
стойност

Източници
на данни и
информац
ия

Common
output
indicators

Common
result
indicators 

T12:  процент  на  земеделската  земя,
обхваната  от  договори  за  управление  с
цел  подобряване  на  управлението  на
почвите  и/или  предотвратяване  на
почвената  ерозия  (област  с  поставен
акцент 4В) 2,48

МЗХГ

Common
Context
indicators

CCI  41  -Средна  стойност   органичен
въглерод,  съдържащ  се  в  обработваема
земя за периода 2012-2017 г.

17.12 g/kg

CCI 42 – Ерозия на почвата, причинена от
вода

2,03 t/ha/yr
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Използвани  са  официални  данни,  предоставени  от  ИСАК,  Евростат  и  НСИ,  което
предполага,  че  няма  данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката.

Отговор на въпрос за оценка

По отношение на органичното съдържание за всяка категория земеползване, пасищата
регистрират най-голямото съдържание на органичен въглерод в обработваемата земя на
ЕС-27  с  9  019  мегатона,  докато  трайните  насаждения  имат  най-малка  стойност.
Преобладаването на пасищата по отношение на съдържание на органичен въглерод в
сравнение  с  другите  видове  земеползване  се  наблюдава  по  принцип  във  всички
държави-членки,  с  няколко  изключения:  Кипър  (91%),  България  (83%)  и  Румъния
(65%)  обработваемата  земя  има  всъщност  най-голямото  съдържание  на  органичен
въглерод. 

Средната стойност на показателя за България за периода 2015-2017 година е 17,12 g/kg.
Наблюдава се намаление на показателя в някои от годините, включени в анализа. Това
се дължи на броя пунктове, които се включват в оценката. Оценката се извършва само с
част от пунктовете на територията на страната и на четири години се оценяват всички
пунктове  в  страната.  В  годините,  в  които  е  правена  оценка,  включваща  всички
пунктове и по-точно 2010 и 2016 г. показателят показва изменение с -0,24 g/kg.

По отношение на показателят за ерозия на почвите, причинена от вода не може да се
установи принос на ПРСР 2014 -2020, поради това, че наличните данни са към 2012 г.

Заключения и препоръки

Обработваемата земя в  България има едно от  най-високите нива на  съдържание на
органичен въглерод – 83% в сравнение с другите страни членки на ЕС. ПРСР 2014-
2020 чрез интервенциите по планираните мерки допринася за предотвратяването на
почвената ерозия и подобряването на управлението на почвите.
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CEQ11-5A  -  До  каква  степен  интервенциите  по  ПРСР  са  допринесли  за
повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство?

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 5A

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 
М02  —  Консултантски  услуги,  услуги  по  управление  на  стопанство  и  услуги  по
заместване в стопанство (член 15)
M04 — Инвестиции в материални активи (член 17)
M16 — Сътрудничество (член 35) 

Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 58
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Увеличeна  е
ефективността  на
използването  на  вода  от
селското стопанство

T14: процент на поливните 
площи, преминаващи към 
по-ефективна напоителна 
система (област с поставен 
акцент 5А)

R13: Увеличение на 
ефективността на 
използването на вода в 
селското стопанство в 
подпомогнатите проекти.

Използвани методи

Количествени методи, на база информация от ДФЗемеделие и НССЗ.
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Таблица 59 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна
стойност

Съотноше
ние

Изчислена брутна стойност Изчислена
нетна
стойност

Инфомац
ия  и
източниц
и

Първичен
принос 

Вторичен  принос,
включително
LEADER

Обща
стойност

Common
output
indicators

О1-Общо публични разходи 5А
799862 евро

ДФЗемеде
лие,
МЗХГ

О1  –  Общо  публични  разходи
М02.1 142369 евро

О13 – Брой на консултираните
бенефициери 4201

О1  –  Общо  публични  разходи
М04 657493 евро

О3  –  Брой  на  действията,
получаващи  подкрепа
М4.1,М4.3

7

Common
result
indicators

 

0,00

R13:  Увеличение  на
ефективността  на  използването
на вода в селското стопанство в
подпомогнатите  проекти.  (m3
water used/standard output)
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Идентифицирани  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и
надеждността на констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма
данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.

Отговор на поставения въпрос

Анализът  на  данните  сочи,  че  по  фокус  област  5  А  не  е  осъществен  напредък.
Идентифиран е проблемът и са предприети действия за минимизиране на риска, както
следва:
С четвъртото изменение на ПРСР 2014-2020 г. е въведена нова под мярка 4.3, която
дава възможност за колективни инвестиции в напоителни системи извън стопанствата.
Бюджетът на под мярката е 50 465 860 евро. 
Чрез  прилагане  на  подмярка  4.3  се  цели  инвестициите  във  водоразпределителната
мрежа,  да  бъдат  съсредоточени  върху  възстановяването  и  модернизацията  на
съществуващата инфраструктура по начин, който съчетава по-систематичен подход при
пренос,  разпределение  и  доставка  на  водата.  Водещ  принцип  при  подпомагане  на
развитието на  напоителната  инфраструктура  ще бъде разбирането,  че  инвестициите
трябва  да  се  насочват  в  подобряване  на  съществуващи  инсталации,  елементи  от
инфраструктурата и техники, съответстващи на земеползването и заобикалящата водна
среда.  От съществено значение за постигане на целта е  да бъдат подпомогнати по-
висок процент площи, което може да бъде заложено като приоритет при стартиране на
под мярката.

Следва да се има предвид, че при проведения първи прием по под мярка 4.1 дейностите
в  напоителни  съоръжения  не  бяха  допустими,  което  бе  обосновано  с  липсата  на
планове  за  управление  на  речните  басейни.  През  проведеният  втори  прием по  под
мярка 4.1 са постъпили проекти с инвестиции за напоителни съоръжения в размер на 5
745 739 евро, от които към 31.12.2018 г. са реализирани 7 проекта на стойност 657 493
евро.

Предвид  минималното усвояване по тази ФО не  може да  бъде  направен  анализ на
въздействието на ПРСР за повишаване на ефективността при потреблението на вода в
селското стопанство.
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COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  12:  “  ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  НА  ПРСР  СА  ДОПРИНЕСЛИ  ЗА  УВЕЛИЧЕНИЕ  НА
ЕНЕРГИЙНАТА  ЕФЕКТИВНОСТ  В  СЕЛСКОТО  СТОПАНСТВО  И  ПРИ
ПРЕРАБОТКАТА НА ХРАНИ?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 5B

М01 — Трансфер на знания и действия за осведомяване (член 14) 
М02 — Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване
в стопанство (член 15)
M04 — Инвестиции в материални активи (член 17)
M16 — Сътрудничество (член 35) 

Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 60
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Увеличена  е
ефективността  на
енергопотреблението  в
селското  стопанство  и
хранителната
промишленост

R14: Увеличение на 
ефективността на 
енергопотреблението в 
селското стопанство и 
хранителната 
промишленост в 
подпомогнатите от 
ПРСР проекти; 

T15: общи инвестиции 
за енергийна 
ефективност (в евро) 
(област с поставен 
акцент 5Б)

Използвани методи

Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Таблица 61
Индикатор Абсолю

тна
стойно
ст

Съот
ноше
ние

Изчислена  брутна
стойност

Изчис
лена
нетна
стойн
ост

Инфомация  и
източници

Първи
чен
принос

Вториче
н принос,
включит
елно
LEADER

Обща
стойност
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Comm
on
output
indica
tors

О1 – Общо
публични
разходи 5В 720928

7 евро

МЗХГ

О1-  Общо
публични
разходи
М02

464786
евро

О13 – Брой
на
косултиран
ите
бенефицие
нти М02.1

4805

О1 – Общо
публични
разходи
М04

674450
1 евро

О3  –  Брой
на
действията
получаващ
и подкрепа

40

Comm
on
result
indica
tor 

T15:  общи
инвестици
и  за
енергийна
ефективно
ст  (в  евро)
(област  с
поставен
акцент 5Б)

775060
0 евро

156



Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма данни
за проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на констатациите от
оценката.
Отговор на въпроса

За ФО 5В са предвидени 216 674 111 евро. Към 31.12.2018 г. са реализирани едва 3,58 % от
заложените по приоритетната ос. Неизпълнението се дължи на неизпълнение по под мярка
4.1,  4.2  и  М16,  М01.   Малкото  отнесени  към  ФО  5В  реализирани  проекти  води  до
невъзможност да бъде направен извод как ПРСР допринася за увеличаване на енергийната
ефективност в подпомогнатите бенефициенти. Отговор на въпроса може да бъде изведен
след събиране на данни, налични в сертификатите за енергийна ефективност, които данни
могат да бъдат получени не по-рано една година след реализиране на инвестиционните
намерения. Считаме, че приносът на под мярка 4.1 и 4.2 за ФО 5В е значително по-голяма
като поети ангажименти, от колкото са отнесени към 31.12.2018 г., с което препоръчваме да
бъде прецизирано отнасянето на съответните разходи към тази ФО.

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  13:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА  ДОПРИНЕСЛИ  ЗА  ДОСТАВКИТЕ  И
ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА  ВЪЗОБНОВЯЕМИ  ИЗТОЧНИЦИ  НА  ЕНЕРГИЯ,  НА
СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ, ОТПАДЪЦИ, ОСТАТЪЦИ И ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ
СУРОВИНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БИОИКОНОМИКАТА?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 5C

М01, М02, М04, М07, М16
Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 62
Критерии  за
преценка

Общ показател за резултатите Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Доставената
енергия  от
възобновяеми
източници  се  е
увеличила

R15: Произведена енергия от 
възобновяеми източници от 
подпомогнатите проекти; 
T16: общ размер на инвестициите
в производство на енергия от 
възобновяеми източници 

Използването  на
енергия  от
възобновяеми
източници  се  е
увеличила

 Общо инвестиции за използване на 
възобновяема енергия, подкрепени от
ПРСР;
Възобновяема енергия, използвана в 
подкрепените  стопанства.

Използвани методи
Количествени методи, на база информация от ДФЗемеделие и НССЗ.
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Таблица 63 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни
Индикатор Абсолютна

стойност
СъотношениеИзчислена брутна стойност Изчислена

нетна
стойност

Инфомация
и
източници

Първичен
принос 

Вторичен  принос,
включително
LEADER

Обща
стойност

Common
output
indicators

О1  –  Общо  публични
разходи 709453 евро

МЗХГ

О1  –  Общо  публични
разходи М02

464786 евро

О13  –  Брой  на
консултираните
бенефициериМ02.1

4805

О1  –  Общо  публични
разходи М04 244667 евро

О3  –  Брой  на  действията,
получаващи  подкрепа
М04.1

8

Common
result
indicator 

T16:  общ  размер  на
инвестициите  в
производство на енергия от
възобновяеми източници (в
евро)  (област  с  поставен
акцент 5В)

0,20
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма данни
за  проблеми,  които  влияят  върху действителността  и  надеждността  на  констатациите  от
оценката.
Отговор на поставения въпрос
Анализираните данни сочат, че така програмирани във ФО показателите няма как да бъдат
достигнати. Следва да се прецезират заложените цели за 2023 г. по ФО по отношение на
показателите за изпълнение и целевия показател. Следва да прецезират заложените като цел
за 2023 г. общо публични разходи по М04, М07 и да се обмисли възможността към ФО да
бъдат отнесени и разходи, реализирани по под мярка 4.2, т.к в голяма част от проектните
предложения има заложени разходи за производство на енергия от възобновяеми източници
и реално ПРСР 2014-2020 допринася в голяма степен за повишаването на производството на
енергия от възобновяеми източници, но това не може да бъде отчетено чрез така заложените
цели и отнасяне на разходи по ФО.

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  14:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА  ДОПРИНЕСЛИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА
ЕМИСИИТЕ  НА  ПАРНИКОВИ  ГАЗОВЕ  И  НА  АМОНЯК  ОТ  СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 5D

М01, М02, М04,М10,М16
Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 64
Критерии за преценка Общ показател за резултатите Допълнителен показател за

резултатите и информация

Емисиите на парникови 
газове и амоняк от 
селското стопанство са 
намалени

T17: процент на ЖЕ, засегнати от 
инвестиции в управление на 
добитък с оглед намаляване на 
емисиите на парникови газове 
и/или на амоняк (област с поставен
акцент 5Г)

T18: процент на земеделската земя,
обхваната от договори за 
управление за намаляване на 
емисиите на парникови газове 
и/или на амоняк (област с поставен
акцент 5Г) 

Използвани методи
Количествени методи, на база информация от ДФЗемеделие и НССЗ.
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Таблица 65 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна
стойност

Съотнош
ение

Изчислена брутна стойност Изчислена
нетна стойност

Инфомация
и източници

Първичен
принос 

Вторичен
принос,
включително
LEADER

Обща
стойност

Common
output
indicators

О1 – Общо публични разходи 5Г
18492247,59
евро

ДФЗемедели
е, МЗХГ

О1 – Общо публични разходи  М02
464786 евро

О13  –  Брой  на  консултираните
бенефициенти М02.1

4805

О1 – Общо публични разходи  М04

269488 евро

О3  –  Брой  на  действията,
получаващи подкрепа М04 9

О8  –  Брой  на  подпомаганите  ЖЕ
М04 1000

О1 – Общо публични разходи  М10
17757973,59
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евро

О5 – Обща площ ha М10.1
29894

Common
result
indicators 

T18: процент на земеделската земя,
обхваната  от  договори  за
управление  за  намаляване  на
емисиите  на  парникови  газове
и/или на амоняк (област с поставен
акцент 5Г)

0,09

T17:  процент  на  ЖЕ,  засегнати от
инвестиции  в  управление  на
добитък  с  оглед  намаляване  на
емисиите  на  парникови  газове
и/или на амоняк (област с поставен
акцент 5Г)

0,02

R18 - Reduced emissions of methane
and nitrous oxide (CO2 equivalent)

R19 - Reduced emissions of ammonia
from agriculture (Tonnes of ammonia)
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма данни
за проблеми,  които влияят върху действителността и надеждността на констатациите от
оценката.

Отговор на поставения въпрос

Планирания финансов ресурс в рамките на фокус област 5Б е в размер на 59 841 250 евро.
Към 31 декември 2018 г. е отбелязан напредък по отношение на намаляване на емисиите на
парникови  газове  и  на  амоняк  от  селското  стопанство  в  резултат  на  изпълнението  на
подмярка 2.1 и  мярка 10 „Агроекология и климат“.

В  рамките  на  мярка  10  „Агрокеология  и  климат“  са  поети  ангажименти  на  стойност
28026114 евро в  рамките на  съответната  фокус област.   Процентът на  земеделска земя,
обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове и/или
амоняк възлиза на 0.02 % при планирани 0.16 % на база реализирани проекти. Предвид
поетите  ангажименти  се  очаква  този  показател  да  бъде  преизпълнен.  Към 31.12.2018  г.
покритата площ възлиза на 29 894 ха, което многократно надхвърля заложените нива като
цел. От друга страна подпомогнатите ЖЕ не могат да достигнат планираната цел. 

Също така  в  рамките на  подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  са  поети
ангжименти на стойност 1787076 евро за инвестиции, допринасящи за постигане на ефект в
съответната  фокус  област,  което  представлява  4.8  %  спрямо  заложената  стойност  по
подмярката.

Въз  основа  на  изпълняваните  агроекологични  ангажименти  по  мярка  10  и  обхванатия
процент на земеделска земя може да се направи извод, че е отбелязан съществен напредък
по отношение на намаляване на емисиите на парникови газове и на амоняк от селското
стопанство. 

Следва да се прецезира показателя за  2023 г.  по  отношение на  процент на ЖЕ и общо
публични разходи, специално по М04. 

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  15:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА  ПОДПОМОГНАЛИ  СЪХРАНЯВАНЕТО  И
ПОГЛЪЩАНЕТО НА ВЪГЛЕРОДА В СЕКТОРИТЕ НА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 5E

М01, М02, М08, М16
Връзка между критериите за преценка, общите и допълнителните показатели за резултатите,
използвани за отговор на ОВО 
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Таблица 66
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Опазването и 
съхраняването на 
въглерода в селското и 
горското стопанство се е 
увеличил;

Разширили са се 
земеделските и горските 
земи, обхванати от 
договори за управление, 
допринасящи за улавянето
на въглерода

T19: процент от 
земеделските и горските 
земи, обхванати от договори
за управление, 
допринасящи за улавяне и 
съхранение на въглерод 
(област с поставен акцент 
5Д)

Допълнителна информация относно  
съхраняването на въглерода в 
селското стопанство и запазването 
му в площи, обхванати от договори 
за управление.

Използвани методи

Количествени методи, на база информация от ДФЗемеделие и НССЗ.
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Таблица 67 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна стойност Съотношение Изчислена
брутна стойност

Изчислена
нетна
стойност

Информация  и
източници

Common
output
indicators

О1  –  Общо  публични  разходи
5Е

464786 евро

МЗХГ

О1  –  Общо  публични  разходи
М02.1

464786 евро

О13 – Брой на консултираните
бенефициери

4711

Common
result
indicators 

T19: процент от земеделските и
горските  земи,  обхванати  от
договори  за  управление,
допринасящи  за  улавяне  и
съхранение на въглерод (област
с поставен акцент 5Д)

Additional
result
indicators

Common
Context
indicators 
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма данни
за проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на констатациите от
оценката.
Отговор на поставения въпрос

Към 31.12.2018 г. са преизпълнени показателите по М02.
По под мярка 8.4 е проведен прием с общ бюджет 8 000 000 евро, което е и заложеното по
тази ФО.
Останалите  под  мерки по  М08,  насочени към изпълнението  на  фокус  област  5Д не  са
стартирани към 31 декември 2018 г. поради което не е реализиран напредък по отношение
на  съхраняването  и  поглъщането  на  въглерода  в  секторите  на  селското  и  горското
стопанство.

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  16:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ  ПО  ПРСР  СА  ПОДПОМОГНАЛИ  ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА,
СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА
РАБОТНИ МЕСТА?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 6A

М06
Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 68
Критерии за преценка Общ показател за 

резултатите
Допълнителен показател за 
резултатите и информация

Създадени са работни 
места

T20: работни места, 
разкрити в подпомогнатите 
проекти (област с поставен 
акцент 6А)

Създадени са микро 
преприятия

Процент новосъздадени микро 
предприятия с подкрепата на ПРСР 

Предприятията са 
диверсифицирали 
дейността си

Процент новосъздадени микро 
предприятия за неземеделски 
дейности, създадени с подкрепата 
на ПРСР

Използвани методи
Количествени методи, на база информация от ДФ Земеделие
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Таблица 69
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна стойност Съотношение Изчислена  брутна
стойност

Изчислена  нетна
стойност

Информация  и
източници

Common
output
indicators

Common
result
indicators 

T20:
работни
места,
разкрити в
подпомогн
атите
проекти
(област  с
поставен
акцент 6А)

706
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността
на констатациите от оценката

Използвани  са  официални  данни,  предоставени  от  ИСАК,  което  предполага,  че  няма
данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.

Отговор на поставения въпрос
Към 31.12.2018 г.  по под мярка 6.4 е проведен прием, чиято оценка не е приключила.
Отделно са проведени приеми, по които не са приключили оценките към Стратегиите за
местно развитие. Към целевия показател Т20 се отнасят и разкритите работни места по
завършени операции по под мярка 4.2. 
Следва  да  се  има  предвид,  че  един от  приоритетите  по  под  мярка  6.4  е  създаване  и
запазване на съществуващи на работни места, което ще се отрази върху показателя.

Заключения и препоръки
Препоръчваме  прецезиране  и  включване  на  всички  относими  към  ФО  под  мерки  –
4.1,6.1,4.2,6.3. 

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  17:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ПРСР СА ПОДПОМОГНАЛИ МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ В
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 6B

М07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20)

М19  —Подкрепа  за  местно  развитие  по  LEADER  (ВОМР  —  водено  от  общностите
местно развитие) (член 35 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 70
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Създадени са 
възможности за заетост 
чрез стратегии за местно 
развитие

T23: работни места, 
разкрити в подпомогнатите 
проекти (Leader) (област с 
поставен акцент 6Б)

Увеличила се е 
територията и 
населението в селските 

T21: процент от 
населението в селските 
райони, обхванато от 
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райони, обхванати от 
МИГ.

стратегии за местно 
развитие (област с поставен 
акцент 6Б)

Процент на разходите по ПРСР в 
мерките по Leader по отношение 
на общите разходи по ПРСР
Брой проекти / инициативи, 
подкрепени от Стратегиите за 
местно развитие

Достъпът до услуги и 
местна инфраструктура се
е увеличил в селските 
райони

T22: процент от 
населението в селските 
райони, което се възползва 
от подобрените 
услуги/инфраструктура 
(област с поставен акцент 
6Б)

Услугите и местната 
инфраструктура в 
селските райони са се 
подобрили
Хората  от  селските
райони са се възползвали
от местни инициативи

Използвани методи

За да се  предостави отговор на настоящия въпрос е  използван количествен метод въз
основа  на  данни,  предоставени  от  Държавен  Фонд  „Земеделие“   и   от  Националния
статистически институт. 

Количествени методи:
i. Причини за използване на метода: 

 Показател  R24  /  T23:  работни  места,  разкрити  в
подпомогнатите  проекти  (LEADER)  (област  с  поставен
акцент 6Б) не се изчислява към настоящия момент, тъй като
към  31.12.2018  г.  няма  подписани  договори  и  съответно
реализирани  проекти  чрез  стратегиите  за  водено  от
общностите местно развитие

 При  изчисляваяне  на  показател   R22  /  T21:  процент  от
населението  в  селските  райони,  обхванато  от  стратегии  за
местно развитие (област с  поставен акцент 6Б) е  използван
количествен метод, тъй като този метод дава ясна представа за
за процента на  населението в селските райони, обхванато от
стратегии за местно развитие.

 При  изчисляваяне  на  показател   R23  /  T22:  процент  от
населението  в  селските  райони,  което  се  възползва  от
подобрените  услуги/инфраструктура  (област  с  поставен
акцент  6Б)  е  използван  количествен  метод,  тъй  като  този
метод  дава  ясна  представа  за  за  процент  от  населението  в
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селските  райони,  което  се  възползва  от  подобрените
услуги/инфраструктура .

ii. Описание на методите за изчисляване на коефициенти, брутни или
нетни  (ако  е  приложимо)  стойности  на  общи  и  допълнителни
показатели  на  резултатите,  или  други  използвани  показатели
(продукция, общи показатели за контекста)

 Показател  R24  /  T23:  работни  места,  разкрити  в
подпомогнатите  проекти  (LEADER)  (област  с  поставен
акцент 6Б) не се изчислява към настоящия момент, тъй като
към  31.12.2018  г.  няма  подписани  договори  и  съответно
реализирани  проекти  чрез  стратегиите  за  водено  от
общностите местно развитие.

 Показател   R22  /  T21:  процент  от  населението  в  селските
райони, обхванато от стратегии за местно развитие (област с
поставен  акцент  6Б)  е  изчислен  математически  като
процентно  съотношение  на   населението  обхванато  от
стратегии  за  водено  от  общностите  местно  развитие  (броя
жители  на  териториите,  на  които  се  прилагат  стратегии  за
водено от общностите местно развитие) спрямо общия брой
на населението на селките райони на територията на страната.

 Показател   R23  /  T22:  процент  от  населението  в  селските
райони,  което  се  възползва  от  подобрените
услуги/инфраструктура  (област  с  поставен  акцент  6Б)  е
изчислен математически като процентно съотношение между
броя  на  населението,  което  се   възползва  от  подобрените
услуги/инфраструктура (броя на населениета на териториите
със  завършени проекти/операции  към 31.12.2018  г.)  спрямо
общия брой на населението на селките райони на територията
на страната. 

iii. Предизвикателства при прилагането на описаните методи и решения 

Предизвикателствата при прилаганите  на описаните методи и решения  са свързани с
използването на огромен обем от предоставени данни, които следва да бъдат синтезирани
и  систематизирани с цел предастовянето на коректна информация и математически вярно
изчислени процентни съотношения.
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Таблица 71 
Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна
стойност

Съотношение Изчислена
брутна стойност

Изчислена  нетна
стойност

Информация  и
източници

Common
output
indicators

О1  –  Общо  публични
разходи 6В 13795628 евро

ДФЗемеделие, МЗХГ

О1  –  Общо  публични
разходи М07 6043509 евро

О15 –  Брой на  жителите,
които  се  ползват  от
подобрени  услуги/
инфраструктура

273595 евро

О3  –  Брой  на  действията,
получващи подкрепа М07.2 5

О3  –  Брой  на  действията,
получващи подкрепа М07.6 19

О1  –  Общо  публични
разходи М19 7752119 евро

О18  –  Брой  на  жителите,
обхванати  от  местните
групи за действие М19 1646588 

О19  –  Брой  на  избраните
местни  групи  за  действие
М19

64
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О1  –  Общо  публични
разходи М19.1 1986946 евро

О1  –  Общо  публични
разходи М19.4 5765173 евро

Common
result
indicators 

T23:  работни  места,
разкрити в подпомогнатите
проекти  (Leader)  (област  с
поставен акцент 6Б) -

МЗХГ

T21:  процент  от
населението  в  селските
райони,  обхванато  от
стратегии  за  местно
развитие (област с поставен
акцент 6Б)

27,53%

МЗХГ, НСИ

T22:  процент  от
населението  в  селските
райони, което се възползва
от  подобрените
услуги/инфраструктура
(област  с  поставен  акцент
6Б)

4,57%

МЗХГ, НСИ
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от  МЗХГ и НСИ, което предполага,  че
няма  данни  за  проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на
констатациите от оценката.

Отговор на поставения въпрос

Интервенциите  по  ПО  6Б  целят  да  укрепят  териториалната  конкурентоспособност  на
селските територии чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес.  По
ПО 6Б са програмирани две групи интервенции. Първата група адресира потребностите за
подобряване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура (6Б-1-3) чрез
подпомагане на инвестиции, които подобряват качеството на живот и достъпа до услуги на
1  995  хил.  жители  на  селските  райони.  Програмата  подпомага  инвестиции  в
инфраструктура насърчаващи растежа, заетостта и икономическото съживяване на селските
райони,  които  съответстват  на  приоритетите  на  националните  секторни стратегии  и  на
нуждите,  определени  в  общинските  и  местните  стратегии  за  развитие.  Нуждите  от
подобряване  на  социалната  и  техническа  инфраструктура  в  селските  райони  ще  се
адресират  и  по  други  оперативни  програми,  като  демаркацията  е  детайлизирана  в
описанието  на  мерките.  Втората  група  мерки  цели  развитие  и  оползотворяване  на
социално-икономическия потенциал на селските райони чрез стимулиране на воденото от
общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР. Чрез дейността на Националната селска
мрежа  Програмата  ще  цели  активиране  на  местните  общности,  преодоляване  на
социалното изключване на уязвими групи и развитието на капацитет за устойчиво развитие
(6Б-4) на цялата територия на селските райони. При наличие на минимален капацитет, ще
се  подпомогнат пряко местни инициативи за  изграждане на  капацитет и  подготовка на
местни стратегии за развитие. По Програмата беше предвидено финансиране изпълнението
на местни стратегии за развитие на 60 МИГ, обхващащи 48% от населението на селските
райони по националната  дефиниция,  като към 31.12.2018 г.  одобрените за  финансиране
местни  инициативни  групи  са  64  и  обхващат  62  % от  населението  на  територията  на
селските райони. 
ПО 6Б цели укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии
чрез  публични инвестиции подобряващи качеството  на  живот  и  условията  за  бизнес  и
насърчаване  на  местно  развитие  по  подхода  ЛИДЕР.  Предвид  големите  незадоволени
потребности  и  потенциала  на  мерките  за  стимулиране  на  местното  развитие,
програмираните публични разходи са 815,15 млн. евро по ПРСР.
По ПО 6Б са програмирани две групи мерки. Чрез М07  първата група ще се подпомагат
инвестиции  в  развитие  на  социална,   техническата  и  туристическата  инфраструктура.
Програмата  ще  подпомага  инвестиции,  определени  като  приоритетни  в  националните
секторни стратегии и общинските/местните стратегии за развитие, водещи до  социално-
икономическото съживяване на селските райони. На тази мярка е отделен 80% от бюджета
на ПО 6Б.
Втората група мерки е създаване и укрепване на местен капацитет за устойчиво развитие и
разширяване  на  териториалния  обхват  на  воденото  от  общностите  местно  развитие  по
подхода Лидер (М19). Това ще се постига чрез мерки за създаване на капацитет в местните
общности  за  партньорства  при  разработването  и  изпълнението  на  стратегии  за  местно
развитие на териториите от селските райони в цялата страна. В рамките на този приоритет

172



ще  се  подпомага  също  и  прилагане  на  стратегии  за  местно  развитие,  включително
насърчаването на дейности за оживление на територията на МИГ и активиране на местните
общности,  развитие  на  вътрешнотериториално  и  транснационално  сътрудничество.
Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от ЕЗФРСР и може да получи
подкрепа  от  ЕФРР,  ЕСФ,  ЕФМДР.  ВОМР,  подкрепяно  от  съответните  европейски
структурни инвестиционни фондове, се осъществява по един или по няколко приоритета на
съответната  програма  или  програми  в  съответствие  с  правилата  за  тези  фондове.
Определеният бюджет на М19 е 131,5 млн. евро.
Мерките  по  ПО  6Б  ще  окажат  подкрепа  и  за  хората,  в  най-голям  риск  от  социално
изключване в унисон с Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване 2020 и  с   Националната  стратегия на  Република България за
интегриране  на  ромите  (2012-2020  г.),  чрез  прилагане   на  превантивни  действия  за
отстраняване на причините на бедността и социалното изключване.
По ПО 6Б са  предвидени мерки за  изграждане на  ВИК инфраструктура,  която ще има
принос за по-устойчиво управление на водите. СМР на МИГ ще насърчават инвестиции и
подходи целящи съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност, вкл. обучения и консултантска помощ за околна среда и климат.
Поставената  към  2023  г.  цел  по  отношение  броя  на  операциите,  подпомогнати  с  цел
подобряване на основни услуги и инфраструктура в селски райони (области с поставен
акцент 6Б и 6В) е 939 бр., като към 31.12.2018 г. броя на операциите по област с поставен
акцент 6 В са  29 бр., а цялостното изпълнение по двете области с поставени акценти е в
размер на 18 %. Предвид броя сключени договори по мярка 07 през периода 2015-2018 г. –
416 бр. и броя договори, които предстои да бъдат сключени през 2019 г. от приключилия
през 2018 г. прием по подмярка 7.2, то изпълнението на поставената за програмния период
цел  не  изглежда  поставена  под  риск.  Следва  да  се  отчете  и  факта  че  забавянето  на
реализацията  на  проектите  е  свързано  основно  с  обжалвания  при  провеждане  на
процедурите  за  избор  на  изпълнител  по  Закона  за  обществените  поръчки,  след
преодоляването  на  което  се  наблюдава  изпълнение  на  проекти  в  срок.  По  отношение
планираните към края на програмния период публични разходи следва да се отбележи, че
към края на 2018 г. договорените средства по мярка 07 са в размер на 447 799 194,48 евро,
което е повече от 50 % от планиратото за постигане към края на 2023 г., като към тази сума
не са отчетени средствата,  които ще бъдат разходени по операции,  подпомогнати с цел
подобряване на основни услуги и инфраструктура с поставен акцент 6 Б, финансирани по
мярка 19 посредством стратегиите за местно развитие, тъй като до момента не са налице
подписани  договори.  По  отношение  броя  на  жителите,  които  ще  се  възползват  е
необходимо да се обърне внимание на факта, че към края на 2018 г. почти всички общини
от селски райони са  подали заявления за подпомагане  по ПРСР 2014-2020 г.  от което
следва  че  процентът  на  населението,  което  ще  се  възползва  от  подобрени
услуги/инфраструктура ще бъде значителен към края на програмния период.
По мярка 19 към 31.12.2018 г. са налице подписани договори с 64 Местни инициативни
групи            с финансиране в размер на 186 407 360.49 евро, но не се отчитат резултати по
Показател  R24  /  T23:  работни  места,  разкрити  в  подпомогнатите  проекти  (LEADER)
(област с поставен акцент 6Б), тъй като към същия период въпреки множеството проведени
приеми  и  оценки  на  приетите  заявления  за  подпомагане  от  страна  на  местните
инициативни групи няма подписани договори за финансиране по ПРСР, което се дължи на
предстояща  административна  обработка  на  проектите  от  страна  на  ДФ  „Земеделие“.
Практиката от предходния програмен период показва, че след подписването на договорите
забавянията  ще  бъдат  наваксани  и  няма  основание  да  се  счита,  че  изпълнението  на
поставената за програмния период цел е поставена под риск.
Към 31.12.2018 г. междинната цел, свързана с брой на населението, обхванато от местни
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инициативни групи е изпълнена. 
Заключения и препоръки

Планирания финансов ресурс в рамките на фокус област 6Б е в размер на 815 155 428,30
евро и неговото изпълнение не е поставено под риск. Основна цел в рамките на фокус
областта  е  да се  укрепят териториалната конкурентоспособност на селските територии
чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес. На база информацията по-
горе може да се заключи, че въпреки лекото забавяне в изпълнението на част от целите към
2018 г. няма риск за цялостното им изпълнение към 2023 г., но следва да се има предвид, че
ако  продължи  забавянето  на  подписването  на  договори  за  изпълнение  на  проекти,
финансирани посредством стратегиите за водено от общностите местно развитие, същото
би довело до риск от неизпълнение, съответно би  било поставено под риск и изпълнението
на целите на фокус област фокус област с поставен акцент 6Б .   

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  18:  “ ДО  КАКВА  СТЕПЕН
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ПРСР СА ПОДОБРИЛИ ДОСТЪПА, ИЗПОЛЗВАНЕТО И
КАЧЕСТВОТО  НА  ИНФОРМАЦИОННИ  И  КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ?”

Мерки, допринасящи за област с поставен акцент 6C

М07
Връзка  между  критериите  за  преценка,  общите  и  допълнителните  показатели  за
резултатите, използвани за отговор на ОВО 

Таблица 72
Критерии за преценка Общ  показател  за

резултатите
Допълнителен  показател  за
резултатите и информация

Увеличил се е достъпът на
домакинствата в селските 
райони до ИКТ

T24: процент от 
населението в селските 
райони, което се възползва 
от нови или подобрени 
услуги/инфраструктура 
(ИКТ) (област с поставен 
акцент 6В)

Процент домакинства имащи 
достъп до ИКТ чрез подкрепата 
на ПРСР.

Използвани методи

Количествени методи, на база информация от ДФ Земеделие и НССЗ.
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Таблица 73 
 Количествени стойности на показателите и източниците на данни

Индикатор Абсолютна стойност Съотношение Изчислена брутна 
стойност

Изчислена нетна 
стойност

Информация и 
източници

Common
output
indicators

Common
result
indicators 

T24:  процент
от
населението в
селските
райони, което
се  възползва
от  нови  или
подобрени
услуги/инфра
структура
(ИКТ) (област
с  поставен
акцент 6В)

Additional
result
indicators

Common
Context
indicators
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Идентифицирани проблеми, които влияят върху действителността и надеждността на
констатациите от оценката

Използвани са официални данни, предоставени от ИСАК, което предполага, че няма данни за
проблеми,  които  влияят  върху  действителността  и  надеждността  на  констатациите  от
оценката.

Отговор на поставения въпрос

Към 31.12.2018 г. няма реализирани проекти, с разходи, относими към ФО 6В, поради което
не може да бъде отговорено на поставения въпрос.
 

COMMON  EVALUATION  QUESTION  NO  19:  “ В  КАКВА  СТЕПЕН  ПОЛЕЗНИТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  МЕЖДУ  ПРИОРИТЕТИТЕ  И  ОБЛАСТИТЕ  С  ПОСТАВЕН
АКЦЕНТ СА ПОВИШИЛИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРСР?”

Programme synergies and transverse effects

Програмирането на мерки в рамките на отделните приоритети и области на въздействие за
развитие на селските райони оказва съществено въздействие по отношение на ефективността
на прилагане на Програмата. Въз основа на проявения интерес от страна на кандидатите и
проекти  с  получено  окончателно  плащане,  може  да  се  предвиди  по  какъв  начин
взаимодействията между приоритетите и областите с поставен акцент ще окажат ефект по
отношение на прилагането на ПРСР.

Настоящият  анализ  на  ефекта  от  насочването  на  помощта  чрез  отделните  приоритети  и
области на въздействие в ПРСР обхваща реализирани разходи в периода 2015 – 2018 г.,  в
рамките на които е изплатена финансова помощ по следните под мерки:

Под мярка 2.1

Под мярка 2.1.1

Под мярка 2.1.2

Под мярка 4.1

Под мярка 4.2

Под мярка 6.1

Под мярка 6.3

Под мярка 7.2

Под мярка 7.3

Под мярка 7.6
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М09

М10

М11

М12

М13

М14

Под мярка 19.1

Под мярка 19.3

Под мярка 19.4

М20

Приносът  на  мерките  от  ПРСР  към  отделните  приоритети  и  области  на  въздействие  се
постига най-вече чрез  разработване на  условия за  допустимост и  подходящи критерии за
подбор на проекти, както и провеждането на целеви приеми на заявления за подпомагане, в
съответствие  с  предвидената  възможност  в  ПРСР.  По  този  начин,  чрез  подпомогнатите
инвестиции и дейности в рамките на отделните мерки и подмерки ПРСР 2014 -2020 оказва
въздействие  по  отношение  на  идентифицираните  нужди,  включително  постигане  на
съответните индикатори и целеви показатели.

Използвани методи

Анализ на постигнатото по области с поставен акцент по данни на ДФЗемеделие, МЗХГ.
Отговор на поставения въпрос

Поетите ангажименти и оторизираните плащания в рамките на компенсаторните мерки от
Програмата са в пълно съответствие с предвидения основен и допълнителен принос съгласно
Раздел 11.2 „Преглед на планираното изпълнение и на планираните разходи по мерки и по
области с поставен акцент“ от план на показателите.

Едновременният ефект от прилагане на мерките по отношение на приноса към отделните
области  на  въздействие  се  потвърждава  от  постигнатия  напредък  по  изпълнение  на
резултатните  показатели  към края  на  2018  г.  Въз  основа  на  анализа  на  действащата  към
момента на обявяване на съответните приеми нормативната база по отношение на критерии
за допустимост на кандидати, дейности и критерий за оценка и въз основа на анализа на
получените от ДФ“Земеделие“, РА и МЗХГ данни по под мерки се наблюдава влияние на част
от под мярките и към области с поставен акцент, които не са включени в интервенционната
логика на етап програмиране и последващи промени в Програмата и съответно не се отнасят
от  ДФЗемеделие  към  някои  приоритетни  области,  върху които  считаме,  че  влияят,  както
следва:

По двата проведени приема по под мярка 4.1 приоритет се дава на инвестиционни намерения,
осъществяващи  се  на  територията  на  селски  райони  и  създаващи  допълнителна  заетост.
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Считаме, че реализираните разходи по тези проекти са относими и към Приоритет 6,  т.к.
изцяло  допринасят  за  реализиране  на  заложените  индикатори  по  ФО  6А  и  6Б. Същото
твърдение може да се приложи и по отношение на интервенционната логика на под мярка 4.2.
 Отделно част от допустимите разходи по под мярка 4.2 включват инвестиции в производство
на енергия от ВЕИ за собствено потребление.  Анализът на одобрените проекти по първи
прием показва, че не малка част от проектите включват и такива разходи, което означава, че
реализирането на тези проекти допринася за постигане целите на ФО 5В. 

По отношение на под мярка 6.1 разходите са програмирани да бъдат отнасяни изцяло към ФО
2Б. В същото време под мярката пряко допринася към ФО 2А чрез възможността, която дава
мярката за модернизацията на стопанствата и задължителния характер на увеличаването на
икономическия размер на стопанствата, което се отразява пряко и върху пазарното участие на
съответните стопанства. По под мярката се дава приоритет на стопанства, създаващи работни
места, което е пряко относимо и към ФО 6А и ФО 6Б по отношение на проектите по под
мярката, които се реализират на територията на селските райони.

По под мярка 6.3 към 31.12.2018 г. има приключени 1153 бр. договора. 873 от тях са лица,
които под 40 годишна възраст и в тази връзка считаме, че под мярката допринася за ФО 2Б.
 

COMMON EVALUATION QUESTION NO 20: “ ДО КАКВА СТЕПЕН ТЕХНИЧЕСКАТА
ПОМОЩ  Е  ДОПРИНЕСЛА  ЗА  ПОСТИГАНЕТО  НА  ЦЕЛИТЕ,  ОПРЕДЕЛЕНИ  В
ЧЛ.59  НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 1303/2013 И ЧЛ.51,  ПАРАГРАФ 2 НА РЕГЛАМЕНТ ЕС
1305/2013?”

Дейности по техническа помощ – извън Национална селска мрежа

Връзка  между  критериите  за  преценка  и  допълнителните  показатели  за  резултатите,
използвани за отговор на ОВО 

Таблица 74
Критерии за преценка Допълнителни индикатори

Укрепен  е  институционалният  и
административен  капацитет  за
ефективно управление на ПРСР 

Брой  на  персонала,  участващ  в  управлението  на
ПРСР 

Умения на персонала, участващ в управлението на
ПРСР 

Функционалност на ИТ системата за управление на
програмата

Засилено  е  партньорството  със
съответните  партньори,  както  са
определени  в  Регламент  (ЕС)  №
1303/2013, чл. 5 (1) 

Видове  и  брой  дейности  за  изграждане  на
капацитет

178



ПРСР е представена на обществеността
и е разпространена информация 

Брой  на  дейностите  по  комуникация  и
разпространение на ПРСР 

Брой хора, получаващи информация за ПРСР 

Информация  за  използването  на  резултатите  от
оценките

Подобрен е мониторинга

Подобрени са  методите  за  оценка  и  се
предоставят  солидни  резултати  от
проведените оценки  

Прилагането на ПРСР е подобрено  Продължителност на процеса на кандидатстване и
изплащане на помощта.

Намалена  е  административната  тежест
върху бенефициентите  
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Отговор на поставения въпрос

Към края на 2018 г. по мярката са одобрени  119 заявления за подпомагане на обща стойност
20 987 666,86 евро. Платените към същия период разходи са в размер на 12 702 246.52 евро.

Изпълнение по М20 към 31.12.2018 г. по данни на МЗХГ

Таблица 75

Изпълнени дейности
Сключени договори /
изпълнени дейности

(брой)

Сключени договори /
изпълнени дейности

(стойност / лева)

Сключени договори /
изпълнени дейности

(стойност / евро)
1 2 3 4

Организиране на 
заседанията на Комитета 
по наблюдение на ПРСР

 
1 

                  89 766,00                       45 897,33

Организиране на 
заседания/работни срещи и
др., свързани с 
програмирането и 
изпълнението на ПРСР.

 
3 

                 26 946,97                          13 777,98

Извършване на анализи, 
проучвания, изследвания и 
др. от външни 
изпълнители, за целите на 
ефективното управление, 
наблюдение и прилагане на
ПРСР, вкл. за изпълнение 
на предварителните 
условия.

 
3 

           2 396 951,00                     1 225 560,38

Информираност и 
публичност / 
Комуникационен план

 
13 

            1 930 284,80                        986 954,09

Обезпечаване с 
висококачествени 
преводачески услуги за 
нуждите на ПРСР.

 
-   

                                         
-       

 
-       

Организиране на 
непланирани публични 
събития, касаещи ПРСР, по
инициатива на УО/ 
потенциални 
бенефициенти/социално-
икономически партньори, 
осъществяването на които 
се поема от МЗХ.

 
11 

               119 350,45                         61 023,85

Организиране и участие в 
обучение на 
администрацията, 
ангажирана в 
управлението, 
изпълнението, контрола, 
наблюдението и оценката 
на ПРСР 

 
3 

               15 882,59                           8 120,77

Разработване, инсталиране,
модернизиране и 
поддръжка на компютърни 
системи (вкл. за 
закупуване на техника и 

 
7 

              2 865 646,66                     1 465 204,35
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COMMON EVALUATION QUESTION NO 21:  “ДО КАКВА СТЕПЕН НАЦИОНАЛНА
МРЕЖА ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Е ДОПРИНЕСЛА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,
ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛ.54, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 1305/2013

Отговор на поставения въпрос

Дейностите,  свързани с администрирането и управлението на Националната селска мрежа
(НСМ) в България са възложени с договор от 10 април 2018 г. на Обединение „Селска мрежа
БГ“ ДЗЗД със срок на договора до 10 април 2022 г. и бюджет 2 522 400 лв. (без ДДС).

Към 31.12.2018 г. от страна на Изпълнителят са извършени следните дейности:

 Изготвен Встъпителен доклад след направен анализ;

 Мобилизиране на ключовите експерти и съставяне на ЗУ на НСМ;

 Подновяване работата на 28-те регионални координатори; 

 Стартиране разработването на нова Интернет страница на мрежата;

 Актуализиране и поддръжка на Фейсбук страницата на мрежата;

 Проведена еднодневна работна среща на 18.07.2018 на тема: „Провеждане на дебат за
ОСП след 2020 г.“

 

Common Evaluation Question 22 - До каква степен ПРСР е допринесла за постигане
на основната цел на стратегията „ЕС 2020“ за повишаване на равнището на заетост на
населението на възраст 20-64 години до най-малко 75%?

По данни на НСИ, средногодишният брой на заетите лица на 15 и повече навършени
години през 2017 г. е 3 150,3 хиляди - със 133,5 хиляди или 4,4% повече в сравнение с
предходната  година.  В  сектор  селско,  горско  стопанство  и  риболов  се  отчита
увеличение на броя на заетите лица с 8,5%, до 221,0 хиляди, което води до нарастване
на относителния дял на сектора в структурата на заетостта по икономически дейности
до 7% (при 6,8% през 2016 г.).
По данни на Евростат се наблюдава увеличение на заетите във възрастовия диапазон
15-64  години  във  всички  райони  за  планиране  на  територията  на  България,
включително и селските райони.
ПРСР  2014-2020  във  всичките  програмирани  инвестиционни  мерки  приоритизира
създаването  и  запазването  на  съществуващи  на  работни  места,  а  в  същото  време
стимулира  и  инвестиционни  намерения,  които  се  извършват  на  територията  на
селските райони.

181



Common  Evaluation  Question 23  -  До  каква  степен  ПРСР  е  допринесла  за
постигането на водещата цел на стратегията „ЕС 2020“ за инвестиране на 3% от БВП
на ЕС в научноизследователската и развойна дейност и иновациите?

Относими Приоритети и Области с поставен акцент: Приоритет 1, Област с поставен
акцент  1A  и  1B,  както  и  всички  приоритети  и  области  с  поставен  акцент,
интервенциите,  по  които  допринасят  за  развитието  на  научноизследователската  и
развойна дейност и иновациите.

Относими мерки М01, М02, М16

Целеви показатели 

T1: процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във
връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А) – 0,18.

T2:  общ  брой  на  операциите  за  сътрудничество,  подпомагани  по  мярката  за
сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи,  мрежи/клъстери,
пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б) – 0.

М01 и  М16 не  са  стартирали  към 31.12.2018 г.  В същото време инвестиционните
дейности по М04 дават приоритет за инвестиции, включващи иновации. Официалната
информация предоставена от ДФЗемеделие не дава възможност за идентифициране на
дейности, свързани с внедряване на иновации.
Не  е  възможно  да  бъде  направен  анализ  за  приноса  на  ПРСР  2014  –  2020  за
развитието на научноизследователската и развойна дейност и иновациите.

Common Evaluation Question 24 - До каква степен ПРСР е допринесло за смекчаване
и  адаптиране  на  изменението  на  климата  и  за  постигане  на  водещата  цел  на
стратегията „ЕС 2020“ за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20% в
сравнение с нивата от 1990 г., или с 30%, ако условията са правилни, за увеличаване
на дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия
до 20% и постигане на 20% увеличение на енергийната ефективност?

Относими целеви показатели и показатели за резултат:

T15: общи инвестиции за енергийна ефективност (в евро) (област с поставен акцент
5Б) – 7750600 евро

T16:  общ  размер  на  инвестициите  в  производство  на  енергия  от  възобновяеми
източници (в евро) (област с поставен акцент 5В) – 298382 евро

182



T17:  процент  на  ЖЕ,  засегнати  от  инвестиции  в  управление  на  добитък  с  оглед
намаляване  на  емисиите  на  парникови газове  и/или  на  амоняк  (област  с  поставен
акцент 5Г) – 0,09.

T18:  процент  на  земеделската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  за
намаляване  на  емисиите  на  парникови газове  и/или  на  амоняк  (област  с  поставен
акцент 5Г) – 0,02.

T19: процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление,
допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д) - 0

Относими Приоритети и Фокус Области: Приоритет 5, ФО 5Б, 5В,5Г

Относими мерки M04.1, M06.2, 6.4, M07.2, M08.6, M10, M11, M12, M14, М16

Отговор на въпроса

Въпреки че общото намаление на емисиите на амоняк в селското стопанство в ЕС-28 е
24% между 1990 г. и 2015 г., отделните държави-членки са имали различни резултати
(Фигура 1). Редица държави-членки са постигнали намаления с повече от 50% през
този  период  с  България  (-74%),  Холандия  (-68%),  Латвия  (-61%)  и  Литва  (-59%),
отчитащи най-голямото намаление. 

Фиг. 26
 Промяна на съдържанието на азотни торове, 1990-2015 г., ЕС-28(%)

Източник: Европейска агенция за околната среда

В повечето държави-членки на ЕС-28 селското стопанство допринася с повече от 90%
от  общите  емисии  на  амоняк.  Въпреки  това,  редица  държави-членки  (България,
Хърватия,  Нидерландия,  Португалия,  Румъния,  Швеция,  Латвия,  Литва  и
Обединеното кралство) отчитат по-нисък принос поради сравнително по-големия дял
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на емисиите на амоняк от други сектори на техните икономики, напр. В България от
автомобилния транспорт, отпадъците и промишлените процеси.

Фиг. 27
          
           Промяна в емисиите на амоняк от селското стопанство, 1990-2015, EU-28 (%)

Източник: European Environment Agency

Най-голямо намаление на глобалните емисии на CO2 се наблюдава за Великобритания
(1,0% дял) с -6,4%, Бразилия (1,3% дял) с -6,1% и България (0.1% дял) с -6.0%.

Емисии на CO2 за България (данни EDGAR v4.3.2_FT 2016)

 Таблица 76

Year Mt CO2/yr t CO2/cap/yr t  CO2/kUSD/yr yr population
2016 50.873 7.135 0.404 7131494
1990 81.923 9.267 1.013 8841371

Съгласно  данни  на  Изпълнителна  Агенция  по  околна  среда  и  водите  към  2017  г.
индикатор I45 – емисиите на парникови газове общо за селското стопанство / CH4 и
N2O и емисии поглъщания в почвата/ е 6560,44 Gg CO2 eq. Делът на сектора селско
стопанство от общите емисии е 12,30%. 

Съгласно данни на  Изпълнителна Агенция по околна среда,  които са  получени от
ФАО  и  водите  към  2017  г.  индикатор  I41  –  Органични  вещества  в  почвите  на
обработваемите земи е със средна стойност за периода 2010-2017 г. 17,12 g/kg. Отчита
се намаление в сравнение с 2010 г.

Съгласно данни на  НСИ към 2017 г.  делът на  възобновяемата  енергия в  брутното
крайно потребление на енергия в България е 18.7%, което надвишава, заложената цел
за Европа 2020 от 16 %. От 2013 г. до 2017 г. процентът варира между 18 и 19%, което
показва  устойчивост  на  дела  на  възобновяемата  енергия  в  буртонот  крайно
потребление в страната.

Делът на селското стопанство в производството на енергия от ВЕИ за България през
2015 г. е 1,5% по данни на ЕП – Обща селскостопанска политика в цифри.
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Принос на ПРСР 2014-2020 – по данни за реализирани проекти.

За ФО 5Б са предвидени 216 674 111 евро. Към 31.12.2018 г. са реализирани едва 3,58
% от заложените по приоритетната ос. Неизпълнението се дължи на неизпълнение по
под мярка 4.1, 4.2 и М16, М01.  Малкото отнесени към ФО 5В реализирани проекти
води до невъзможност да бъде направен извод как ПРСР допринася за увеличаване на
енергийната ефективност в подпомогнатите бенефициенти. Отговор на въпроса може
да  бъде  изведен  след  събиране  на  данни,  налични  в  сертификатите  за  енергийна
ефективност,  които  данни  могат  да  бъдат  получени  не  по-рано  една  година  след
реализиране на инвестиционните намерения. Считаме, че приносът на под мярка 4.1 и
4.2 за ФО 5В е значително по-голяма като поети ангажименти, от колкото са отнесени
към  31.12.2018  г.,  с  което  препоръчваме  да  бъде  прецизирано  отнасянето  на
съответните разходи към тази ФО.

Анализираните данни сочат, че така програмирани във ФО 5В показателите няма как
да бъдат достигнати. Следва да се прецезират заложените цели за 2023 г. по ФО 5В по
отношение на показателите за изпълнение и целевия показател. Следва да прецезират
заложените като цел за 2023 г. общо публични разходи по М04, М07 и да се обмисли
възможността към ФО да бъдат отнесени и разходи, реализирани по под мярка 4.2, т.к
в голяма част от проектните предложения има заложени разходи за производство на
енергия от възобновяеми източници и реално ПРСР 2014-2020 допринася в голяма
степен за повишаването на производството на енергия от възобновяеми източници, но
това не може да бъде отчетено чрез така заложените цели и отнасяне на разходи по
ФО.

Към  31  декември  2018  г.  е  отбелязан  напредък  по  отношение  на  намаляване  на
емисиите  на  парникови  газове  и  на  амоняк  от  селското  стопанство  в  резултат  на
изпълнението на подмярка 2.1 и  мярка 10 „Агроекология и климат“.

В рамките на мярка 10 „Агроекология и климат“ са поети ангажименти на стойност
28026114 евро в рамките на съответната фокус област.  Процентът на земеделска земя,
обхваната от договори за управление за намаляване на емисиите на парникови газове
и/или амоняк възлиза на 0.02 % при планирани 0.16 % на база реализирани проекти.
Предвид поетите ангажименти се очаква този показател да бъде преизпълнен. Към
31.12.2018  г.  покритата  площ възлиза  на  29  894  ха,  което  многократно  надхвърля
заложените нива като цел. От друга страна подпомогнатите ЖЕ не могат да достигнат
планираната цел. 

Също така в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са поети
ангжименти на стойност 1787076 евро за инвестиции, допринасящи за постигане на
ефект  в  съответната  фокус  област,  което  представлява  4.8  %  спрямо  заложената
стойност по подмярката.
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Въз основа на изпълняваните агроекологични ангажименти по мярка 10 и обхванатия
процент  на  земеделска  земя  може да  се  направи  извод,  че  е  отбелязан  съществен
напредък по отношение на намаляване на емисиите на парникови газове и на амоняк
от селското стопанство. 

Идентифицирани проблеми при отговора на въпроса.

Събраната и анализирана информация е на национално ниво и в повечето случай са
налични данни за показателите към 2015 г.,  в която ПРСР 2014-2020 все още не е
стартирала. 

При проведените анкети от определените контролни групи, анкетираните стопанства
са дали следните отговори на въпроси, свързани с практики по опазване на околната
среда:

25 % от анкетираните са инвестирали в по-ефективни напоителни системи - с  по-
ниско  потребление/загуби  на  вода,  противоерозионни  параметри  на  поливните
техники, енергоспестяване и др.

35  %  от  анкетираните  са  инвестирали  в  мерки,  свързани  с  намаляване  на  ЕЕ  в
стопанствата.

15 % от анкетираните са инвестирали в намаляване на емисиите на метан и двуазотен
оксид

Въпреки, че е виден приноса на ПРСР 2014-2020 към постигане на целта е трудно той
да  бъде  количествено  измерен  предвид  липсата  на  конкретна  количествена
информация.

Извод

Считаме, че ПРСР 2014-2020 допринася за  смекчаване и адаптиране на изменението
на климата и за постигане на водещата цел на стратегията „ЕС 2020“ за намаляване на
емисиите на парникови газове с поне 20% в сравнение с нивата от 1990 г., или с 30%,
ако  условията  са  правилни,  за  увеличаване  на  дела  на  енергията  от  възобновяеми
източници в крайното потребление на енергия до 20% и постигане на 20% увеличение
на енергийната ефективност.

Common  Evaluation  Question 25  -  До  каква  степен  ПРСР  е  допринесла  за
постигането на водещата цел на стратегията „ЕС 2020“ за намаляване на броя на
европейците, живеещи под националната линия на бедност?

Целта  на  България  е  намаляване  с  260  000  души  на  хората,  живеещи  под
националната линия на бедност в сравнение с 2008 г.

По данни на Евростат към 2018 г. лицата, живеещи в риск от бедност са 47,4 % от
населението,  което  е  с  6,5%  намаление  в  сравнение  с  2009  година.  Най-висок  е
процентът през 2012 година, когато достига 61,4 % от населението в селските райони.
От 2015 г. до 2018 г. се наблюдава устойчива тенденция на намаляване на процента.
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Съгласно данни на НСИ на национално ниво към 2017 г. броя на лицата, живеещи под
прага на линията от бедност спрямо 2008 г. се е намалил 241 000 души.
Съгласно данни на НСИ на национално ниво към 2016 г. в сравнение с 2008 г. лицата,
живеещи в риск от бедност се е намалил с 1204 хил. души.

Принос на  ПРСР 2014-2020 към постигането на  водещата цел на  стратегията  „ЕС
2020“ за намаляване на броя на европейците, живеещи под националната линия на
бедност.

Приоритети и Области с поставен акцент Приоритети 1,2,3 и 6 и Области с поставен
акцент 1C, 2A, 2B, 3A, 6A, 6B and 6C

Относими мерки M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08.6, M16 and M19

Относими целеви показатели и показатели за резултат:

T3 - Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013
(focus area 1C). – 0,00

R1 / T4: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по ПРСР за
инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) –
0,31.

R2 - Change in Agricultural output on supported farms/AWU (Annual Work Unit) (focus
area 2A)- 3809 ЕВРО/ГРЕ. 

R3  /  T5:  процент  на  земеделските  стопанства,  разполагащи  с  бизнес  план  за
развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с
поставен акцент 2Б) – 0,73.

R4 / T6: процент на земеделските стопанства, получаващи подпомагане по схеми за
качество,  местни  пазари  и  къси  вериги  на  доставки  и  групи/организации  на
производителите (област с поставен акцент 3A) – 0,03.

R21 / T20: създадени работни места (област с поставен акцент 6A) – 706.

R22  /  T21:  процент  от  населението  в  селските  райони,  обхванато  от  стратегии  за
местно развитие (област с поставен акцент 6Б) – 27,53.

R23  /  T22:  процент  от  населението  в  селските  райони,  което  се  възползва  от
подобрените услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б)- 4,57.

R24 / T23: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (LEADER) (област с
поставен акцент 6Б) – 0,00.
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Отговор на въпроса

Приложен  е  контрафактологичен  анализ  за  R2  -   Промени  в  селскостопанската
продукция  на  подпомогнатите  стопанства/ГРЕ  (годишни  работни  единици),  както
следва:

Съотношението „Продукция на  подпомогнатите  стопанства  /  ГРЕ“,  може на  първо
място,  да  бъде  сравнено  с  аналогичното  съотношение  от  общата  статистика  за
сектора, по-конкретно: за 2015 г. - 7 504 Евро/ГРЕ; за 2016 г. - 7 543 Евро/ГРЕ; за 2017
г.  –  7 670 Евро/ГРЕ; за 2018 г.  –  7 559 Евро/ГРЕ.  Съответно стойността на  R2,  на
национално  равнище  е  55  Евро  /  ГРЕ  и  представлява   разликата  –  промяната  на
селскостопанската продукция /ГРЕ, за периода между 2015г. и 2018г. на национално
ниво. 

Източник: 

Относно Селскостопанско производство:

http://www.nsi.bg/bg/content/889/икономически-сметки-за-селското-стопанство -
Икономически сметки по години, файл  Agr4.3.xls , ред 73 - за години 2015-2017, а за
2018г.  –  от  Втора  оценка  за  селскостопанската  продукция,  ред  „Продукция  на
селскостопански стоки“, като данните се превеждат от лв. в Евро; 

Относно Отработено време:  http://www.nsi.bg/bg/content/2248/отработени-човекочасове-
национално-ниво  файл:   GDP_2.1.2_ESA_2010.xls,  като  данните  се  превеждат  от
човекочасове. в ГРЕ чрез разделяна на дадената стойност на 1856.

Освен това са приложени и насоките от фишовете за изчисляване на индикатори за
резултати  за  стълб  II.  Тези  насоки  препоръчват  контрафактологичен  анализ  на
индикатора R2 на предприятията подпомогнати от ПРСР спрямо R2 на предприятията,
които са кандидатствали по ПРСР, но са отхвърлени. Изчислението е направено на
база резултати от анкета. Поканени са последните 100 предприятия класирани по под-
мярка 4.1, 6.1 и 6.3, които са получили финансиране, както и първите отхвърлени 100
предприятия  /извън  класацията/  по  същите  мерки.  Резултатите  от  анкетата  са
последващо екстраполирани до ниво статистическа група бенефициенти и съответно -
кандидати,  участвали  в  подбора.  Приложени  са  коефициенти  за  тежест  според
икономическия размер на стопанствата, в зависимост от общата стандартна продукция
СП, в евро за 12-месечен период. Тежестта на R2 на различните по размер стопанства
в  общия  представителен  R2  за  бенефициенти  и  в  съответния  R2  на  отхвърлените
кандидати/не бенефициенти,  e  изчислен от предоставените от ДФЗ-РА бази данни.
Изключени са стойностите извън интервала на стандартно статистическо отклонение
от  средната  стойност,  при  работа  с  данните  заявени  от  анкетираните,  за
производството и разходите,. Наблюдава се, че при по-големите стопанства R2 е с цял
порядък  по-висок  от  R2  на  малките  стопанства.  Освен  това,  при  по-големите
стопанства  –  тези  от  класове  IX  –  XIV  (/Бел.  Класът  е  съгласно  Регламент  за
изпълнение (ЕС) 2015/220), се наблюдава прехвърляне на разходи и приходи от една
година  в  друга,  което  силно  може  да  деформира  индикатора  R2  за  тях.  Тъй  като
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именно тези стопанства влияят най-силно на стойността на индикатора, независимо
че делът им в статистическата група е само 14.39%, целенасочено са изследвани по-
голям брой от тях и е изчислена усреднена стойност, за да се постигне по-достоверна
и  представително  съотношение  на  производство  /  ГРЕ  за  тези  предприятия.
Резултатите са следните:

R2 за бенефициенти:  2 432 Евро/ГРЕ – екстраполирана стойност до статистическата
група  от  бенефициенти.  Тази  стойност  означава,  че  в  периода  2015-2018г.
производството на 1 зает е нараснало с 2 432 Евро средно, при стопанства подкрепени
от ПРСР (Бел. Важно е да се има предвид, че R2 не е производството на 1 ГРЕ, а
неговото  увеличение/намаление  за  периода.  Самото  Производство/ГРЕ  е  26 607
Евро/ГРЕ, съответно БДС/ГРЕ - 19 500 Евро/ГРЕ - усреднени претеглени стойност,
при  стопанствата  подпомогнати  по  ПРСР  към  2018г.  Стойностите  за  целия
селскостопански  сектор  очаквано  са  значително  по-ниски,  съответно:
Производство/ГРЕ – 9 325 Евро/ГРЕ и  БДС/ГРЕ – 4 022 Евро /ГРЕ. Разликата между
резултатите  на  ПРСР  и  националната  статистика  за  сектора  се  дължат,  както  на
критериите за подбор на бенефициенти, така и на обстоятелството, че националната
статистика по същество събира данни за предприятия заедно с данни за домакинства и
ги  осреднява.  Преобладаващата  част  от  „стопанствата“  в  страната  всъщност  не  са
предприятия,  а  традиционна  форма  на  съществуване  на  населението  в  селските
райони, т.е. повечето „стопани“ не произвеждат за пазара, а продават излишъка си. По
данни  на  МЗХГ,  от  201 000  стопанства  общо  в  страната  при  преброяването  през
2016г., 104 898 са именно  такива - от Клас I -  с  икономически размер по-малко от
2 000 Евро за 12 месеца. 

R2  за  не-бенефициенти  –  екстраполираната  стойност  до  статистическата  група  от
отхвърлени кандидати / не-бенефициенти е отрицателна, означаващо, че отхвърлените
кандидати  са  търсели  подпомагане  от  ПРСР,  с  цел  укрепване  на  финансовото  си
положение и като не са били подпомогнати, са влошили своята производителност. При
небенефициентите, стойността на R2 е отрицателна -  1 377 Евро/ГРЕ. Тази стойност
означава, че в периода 2015-2018г. производството на 1 зает е намаляло с 1 377 Евро
средно, при стопанства които не са били подкрепени от ПРСР;

Нетният ефект от ПРСР в промяната на R2, е 3 809 Евро/ГРЕ  Стойността означава, че
подпомогнатите  от  ПРСР  предприятия,  в  периода  2015-2018г  са  увеличили
продажбите си на 1 зает с 3 809 Евро спрямо сходни на тях предприятия, които не са
били подпомогнати,

R2 за целия селскостопански сектор на национално равнище: 55 Евро / ГРЕ; 

Принос на ПРСР в стойността на R2 на национално ниво:        42 Евро /ГРЕ. 

Показател  R2  на  национално  ниво  показва,  че  нито  производството,  нито
производителността в селското стопанство са се изменили чувствително на секторно
ниво за продължителен период от време. В сравнение с националния показател R2 - 55
Евро / ГРЕ, този на бенефициентите на ПРСР е R2 = 2 432 Евро/ГРЕ, докато сходните
предприятия,  които  не  са  получили  подкрепа  от  ПРСР  са  влошили  своята
производителност.  Техният показател  R2 е  отрицателен,  но  точната  му стойност в
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Евро/ГРЕ  е  със  спорна  представителност,  защото  R2  не  дава  вярна  представа  за
икономиката,  в случаите когато работодателите държат излишна работна ръка,  тъй
като тогава намалението в  производството се дели на повече ГРЕ и така изглежда, че
е по-малко.  

Производителността на национално ниво, като величина представляваща БДС на една
годишна  работна  единица  (ГРЕ),  не  бележи  никакво  съществено  увеличение  през
последните 6 години. Например,  в периода между 2010 и 2012 г., тя е средно 3 825,9
евро / ГРЕ,  т.е. 26% от ЕС-27 /както се сочи и на стр.30 от ПРСР 2014-2020 г.), през
2015г.  тя  е  дори  по-ниска  -  3 587  Евро  /  ГРЕ,  а  през  2018г.,  т.е.  за  8  години,  тя
незначително е нараснала – до 4 022 Евро / ГРЕ.  

Изводът  се  потвърждава  от  макроикономическата  статистика  на  НСИ  –  данни  за
брутна добавена стойност за единица време - БДС/ГРЕ.

Освен това е видно и намалението на процента хора от 41,3% през 2015 до 32,8% през
2018 г., живеещи под прага на бедност в селските райони на национално ниво.

Всичко казано потвърждава приноса на ПРСР 2014-2020 година при достигане на цел
Европа  2020  по  отношение  намаляване  на  броя  на  европейците,  живеещи  под
националната линия на бедност.

Common  Evaluation  Question  26  -  До  каква  степен  ПРСР  е  допринесла  за
подобряване  на  състоянието  на  околната  среда  и  за  постигането  на  целта  на
стратегията  на  ЕС  за  биологично  разнообразие  -  спиране  на  загубата  на
биологично разнообразие и на влошаването на услугите от екосистемите, и за
тяхното възстановяване?

Съгласно  доклад  на  генерална  дирекция  „Околна  среда“  относно  Преглед  на
изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г.  моделът
RUSLE201539 България показва среден процент загуби на почва в резултат на ерозия
под действието на водата от 2,05 тона на хектар годишно (t ha−a г−г) в сравнение със
средна стойност от 2,46 t ha−a г−г за ЕС. Това показва, че ерозията на почвата е на
средно равнище. Следва да се отбележи, че тези стойности са резултат от модел на
равнище ЕС и следователно не могат да се разглеждат като стойности, измерени на
местно  ниво.  Отчетените  количества  емисиите  и  поглъщанията  от  горите  по
Протокола  от  Киото  за  България  показват,  че  в  периода  2013—2016  г.  нетното
поглъщане  е  било  средно  –  7,1  милиона  тона  еквивалент  на  CO2.  В  тази  връзка
България допринася с около 1,9 % към средно годишния поглътител на ЕС28 от –
384,4  милиона тона еквивалент на  CO2.  Данните  за  същия  период показват  нетен
дебит  от  средно  0,8  милиона  тона  еквивалент  на  CO2,  което  съответства  на
отрицателен принос от – 0,7 % от отчитания поглътител на ЕС-28 от – 115,7 милиона
тона еквивалент на CO2. България е една от шестте държави — членки на ЕС, които
показват нетни дебити в това предварително отчитане. Отчетените нетни поглъщания
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показват незначителни изменения без определена тенденция, докато отчетените нетни
дебити показват същите изменения с леки тенденции към намаляване. 

България  е  определила  233  защитени  зони  по  „Натура  2000“  в  съответствие  с
Директивата  за  местообитанията  (територия  от  значение  за  Общността/ТЗО).
Определени са и 119 защитени зони по „Натура 2000“ в съответствие с Директивата за
птиците  (специални  защитени  зони/СЗЗ).  ТЗО  и  СЗЗ  обхващат  41  053,2  km2  от
територията  на  България,  от  които  38 231,84  km2 са  разположени на  сушата,  а  2
821,35 km2 принадлежат към морската територия. 

Мрежата  „Натура  2000“  в  България  включва  90  типа  местообитания  и  121  вида,
различни от птици — в това число 28 приоритетни местообитания и 8 приоритетни
вида, както и 120 птици и 70 прелетни птици. 

Сухоземната част на „Натура 2000“ за птиците е почти завършена с едно изключение.
В решение на  Съда на  ЕС от  2018 г.  е  потвърдено,  че  България  не  е  определила
достатъчно територии в Рила за защита на 17 вида птици (C-97/17). С изпълнението
на  това  решение  сухоземната  част  на  мрежата  за  птиците  може  да  се  счита  за
завършена.  

Все  още  има  пропуски  в  мрежата  съгласно  Директивата  за  местообитанията,  по
отношение  на  които  България  трябва  да  предприеме  действия.  Тези  действия  се
отнасят както до липсващите територии за Ursus arctos и Cottus gobio в Рила, така и до
няколко други характеристики на сухоземната територия. 

България  все  още  не  е  изпълнила  задълженията  си  по  член  4,  параграф  4  от
Директивата за местообитанията за определяне на ТЗО като специални защитени зони
(СЗЗ),  и  по член  6,  параграф 1  за  определяне на  специфични за  защитените  зони
природозащитни  цели  и  установяване  на  природозащитни  мерки  за  тях,  така  че
видовете  и  местообитанията  от  интерес  за  Общността  да  се  поддържат  или
възстановят до благоприятен природозащитен статус в целия им естествен ареал. Към
септември 2018 г. са били публикувани заповедите за определяне на само 9 от 233
ТЗО. 

За  всяка  държава  членка  Комисията  преценява  дали  видовете  и  типовете
местообитания  в  приложения  I  и  II  към  Директивата  за  местообитанията  са
достатъчно добре представени в определените към днешна дата зони. Това се изразява
като процент от видовете и местообитанията, за които трябва да бъдат определени
допълнителни зони, за да се допълни мрежата в съответната държава.

Въз  основа  на  събрана  и  анализирана  информация  в  рамките  на  Мониторинга  на
обикновените  видове  птици,  съгласно  данни  на  Изпълнителна  агенция  по  околна
среда за периода 2005-2017 година се наблюдава тенденция в намаляване на видовете
обитаващи земедеските земи с 27%. От 27 вида обитаващи земеделските земи, за 18
вида  е  направено  изчисление  на  индекса  на  земеделските  видове  птици.  С  най-
значителни отрицателни тенденции са посевната врана – 94% и конопарчето -73%. С
отрицателна  тенденция  в  числеността  на  още  6  вида  птици  от  селскостопанските
земи.  Запазва  се  увеличението  на  числеността  на  голямото  белогушо   коприварче
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266%. С положителна тенденция са обще яребицата и градинската овесарка. 7 вида,
типични за този тип местообитания, са със стабилна численост. 

Текущите  данни,  които  бяха  подложени  на  оценка  през  периода  2014—2015  г.,
отразяват  положението  до  декември  2013  г.  Това  интегриране  е  особено  важно  за
селското стопанство. Данните сочат, че редица пасища с висока природна стойност в
България са били сериозно увредени, особено в редица зони по „Натура 2000“. 

Все още е необходимо да се организират прояви за разясняване на „Натура 2000“,
нейните цели,  задълженията,  възможностите и ползите от нея на национално и на
регионално равнище — особено в районите, в които се наблюдава съпротива срещу
тази  мрежа,  за  да  се  спомогне  за  преодоляване  на  отрицателните  нагласи  и  за
получаване на подкрепа от местното население. 

Тъй  като  държавите  членки представят  доклади за  напредъка  при  прилагането  на
двете  директиви  на  всеки  шест  години  ,  не  е  получена  нова  информация  за
състоянието на природните местообитания и видовете, нито за напредъка, постигнат в
подобряването  на  природозащитния  статус  на  видовете  и  местообитанията  в
България, в сравнение с доклада за България в рамките на ПИПООС от 2017 г. 

Съгласно базата данни CORINE Land Cover в периода 2006—2012 г. годишният темп
на усвояване на земя (растеж на изкуствените площи) в България е бил 0,14 % , което
е  много  под  средното  ниво  за  ЕС  (0,41  %).  Този  темп  се  изразява  в  755  хектара
годишно (основно мини, кариери и сметища),  като въздействие върху него оказват
също така секторите на жилищното строителство, услугите и развлеченията. 

Процентът  на  изкуствените  земи  в  България  може да  се  разглежда  като  мярка  за
относителния  натиск  върху  природата  и  биологичното  разнообразие,  както  и  за
екологичния натиск върху хората, живеещи в урбанизираните райони. Подобна мярка
представлява и гъстотата на населението.

Делът на изкуственото земно покритие в България е 1,8 %, т.е. под средния за ЕС-28
показател от 4,1 %. Гъстотата на населението е 64,8/km2, което е далеч под средната за
ЕС стойност — 11837. 

Замърсяването  може  сериозно  да  намали  качеството  на  почвата  и  да  застраши
здравето  на  човека  или  околната  среда.  В  неотдавнашен  доклад  на  Европейската
комисия се посочва, че потенциално замърсяващи дейности са извършвани или все
още се извършват на около 2,8 милиона обекта  в ЕС.  България е регистрирала 26
обекта, в които са извършвани или се извършват потенциално замърсяващи дейности,
и вече е възстановила или приложила мерки за последваща грижа на 20 обекта. 

Макар ерозията на почвите от водата да е естествен процес, той може да бъде утежнен
от изменението на климата и някои човешки дейности, като например неподходящи
земеделски практики, обезлесяване, горски пожари или строителни работи. Високите
нива  на  ерозия  на  почвата  могат  да  намалят  производителността  в  селското
стопанство  и  да  окажат  отрицателно  и  трансгранично  въздействие  върху
биологичното  разнообразие,  екосистемните  услуги  и  реките  и  езерата  (поради
увеличените  обеми  на  седиментите  и  преноса  на  замърсители).  Според  модела
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RUSLE201539 България има среден процент загуби на почва в резултат на ерозия под
действието на водата от 2,05 тона на хектар годишно (t  ha−a г−г) в сравнение със
средна стойност от 2,46 t ha−a г−г за ЕС. Това показва, че ерозията на почвата е на
средно равнище. Следва да се отбележи, че тези стойности са резултат от модел на
равнище ЕС и следователно не могат да се разглеждат като стойности, измерени на
местно ниво. В рамките на една и съща държава членка действителната степен на
загуба на почва може да варира силно в зависимост от местните условия. 

България  е  приела  второ  поколение  планове  за  управление  на  речните  басейни
съгласно Рамковата директива за водите и е представила съответните доклади. От своя
страна, Европейската комисия е направила оценка на състоянието и развитието след
приемането на първите планове за управление на речните басейни, включително на
предложените действия в доклада за ПИПООС от 2017 г. 

Реките  в  България  са  подложени  най-вече  на  антропогенен  натиск  с  неизвестен
произход (23 %), натиск от точкови източници на градски отпадъчни води (22 %) и
дифузно замърсяване от земеделието (19 %). Най-значителен натиск върху подземните
водни  обекти  оказват  дифузното  замърсяване  от  земеделието  (50  %)  и  дифузното
замърсяване в резултат на зауствания, които не са свързани с канализационната мрежа
(49 %). 

Основното  въздействие  върху  повърхностните  водни  обекти  е  свързано  със
замърсяване с хранителни вещества (40 %) и органично замърсяване (25 %), а върху
подземните  води  — със  замърсяване  с  хранителни  вещества  (27  %)  и  химическо
замърсяване (11 %).  

Все още съществуват значителни пропуски както при установяването на референтни
условия и елементи на качеството за всички категории води в България, така и при
подлаганите на мониторинг елементи на качеството (например в езерата и преходните
води не се извършва мониторинг на хидроморфологичните елементи на качеството).
Регистрирано е увеличение на  броя на обектите  за  наблюдение и експлоатация по
отношение на екологичното състояние в реките, преходните и крайбрежните води и
намаляване на броя на обектите в езерата.   Екологичното състояние (екологичният
потенциал) е добър или много добър в 46 % от всички класифицирани речни водни.
Това показва, че България трябва да положи още много усилия, за да постигне целите
за добро състояние (добър потенциал), определени в Рамковата директива за водите. 

Като цяло във втория план за управление на речните басейни в България се отчита
нетно увеличение на броя на наблюдаваните обекти и водните обекти с наблюдавано
химично състояние във всички водни категории. 

Между първия и втория план за управление на речните басейни е отбелязан напредък
в разработването на редица общи национални методики и ръководства за наблюдение
и оценка на химичното състояние, но все още остават някои въпроси, включително
фактът, че много голяма част от водните обекти са с неизвестно състояние. Наблюдава
се намаляване на дела на водните обекти с добро химично състояние и увеличаване на
водните обекти с неизвестно състояние. До края на третия цикъл на планиране не се
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очаква да бъде изцяло постигнато добро химично състояние на повърхностните водни
обекти. 

Наблюдението  на  количественото  състояние  на  подземните  водни  обекти  показва
наличието  на  общи  проблеми,  въпреки  че  положението  в  някои  райони  на  речни
басейни се е подобрило; резултатите при промените в състоянието са нееднозначни —
налице  е  както  известно  подобрение,  така  и  известно  влошаване.  Оценката  на
количественото състояние на подземните води се е подобрила. 

Броят на  подземните водни обекти с недобро химично състояние са се  увеличили
спрямо първия план за управление на речните басейни — от 54 (31 %) на 58 (34 %).
Възможно  е  класификацията  на  подземните  водни  обекти  според  химичното
състояние да е била повлияна от прилагането на обща национална методика за оценка
на химичното състояние и наличието на повече данни за анализ. 

Според последния доклад за изпълнението на Директивата за нитратите за периода
2012—2015  г.  качеството  на  подземните  води  се  е  влошило  съвсем  слабо  спрямо
предходния период на докладване. Процентът на станциите, в които съдържанието на
нитрати достига или превишава 40 или 50 mg на литър, е нараснал съответно от 26,1
% на 26,8 % и от 18,1 % на 18,7 %. По отношение на концентрацията на нитрати в
повърхностните води ситуацията  е  сравнително  стабилна,  като се  отчита  известно
подобрение при намаляването на еутрофикацията на повърхностните води. 

Принос на ПРСР 2014-2020

Приоритети и области с поставен акцент Приоритет 4, област с поставен акцент 4A.

Относими мерки M01, M02, M04, M08, M10, M12, М13, M15, M16.

Целеви показатели и показатели за резултат ПРСР 2014-2020

R6  /  T8:  процент  на  гори  или  други  залесени  райони,  обхванати  от  договори  за
управление в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) –
0,00.

R7  /  T9:  процент  на  земеделската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  в
подкрепа на биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент
4А) – 13,6.

Площта със селскостопанско значение в България е в размер на 5 224 402 ha по данни
на Агростатистика. 

Данни за  подпомогнати площи и ЖЕ към 31.12.2018 г.  /не  са  включени данни по
кампания 2018, защото реалните интервенции не са приключили към 31.12.2018 г./ по
мерки и направления:
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Таблица 77

Мярка
Подпомогната
площ ха/ЖЕ

% Обхванати от
подпомагането

площи в сравнение
с общите

селскостопански
площи в България

Мярка 214-Агроекологични плащания - Кампания 2017
 
Биологично пчеларство 32 223

Биологично растениевъдтсво 11 035.65
 
0,211 

Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите

115 003.72
 
2,201 

Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС1)

8 364.16
 
0,160 

Контрол на почвената ерозия 755.56
 
0,014 

Опазване  на  застрашени  от  изчезване
местни  породи,  важни  за  селското
стопанство

11 991.31

Поддържане  на  местообитанията  на
защитени  видове  в  обработваеми  земи  с
орнитологично значение (ВПС4)

7 655.51  
0,147 

Традиционни  практики  за  сезонна  паша
(пасторализъм)

2 918.81
 
0,056 

Традиционно  отглеждане  на  овощни
култури

14.98
 
0,000 

Подмярка 10-Агроекология и климат - Кампания 2017
Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)
 
Традиционни  практики  за  сезонна  паша
(пасторализъм)(АК11)

15833.53
 
0,303 

Традиционни  практики  за  сезонна  паша
(пасторализъм)  -  при  използване  на  най-
малко две работни кучета (АК12)

448.45  
0,009 

Опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  породи,  важни  за  селското
стопанство
 
Опазване  на  застрашени  местни  породи  -
едър рогат добитък и биволи (АК13)

17325.06

Опазване  на  застрашени  местни  породи  -
овце и кози (АК14)

13076.8

Опазване  на  застрашени  местни  породи  -
свине (АК15)

616

Опазване  на  застрашени  местни  породи  -
коне (АК16)

6769.04

Опазване  на  застрашени  от  изчезване  местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство
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Опазване  на  застрашени  от  изчезване
местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство – полски култури (АК17)

 

Опазване  на  застрашени  от  изчезване
местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство – трайни насаждения (АК18)

977.66  
0,019 

Опазване  на  застрашени  от  изчезване
местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство - зеленчуци (АК19)

2128.96  
0,041 

Опазване  на  застрашени  от  изчезване
местни  сортове,  важни  за  селското
стопанство  –  ароматни  и  медицински
култури (АК20)

378.16
 
0,007 

Поддържане  на  местообитанията  на  зимуващите  видове  гъски  и  Ливадния
блатар в обработваеми земи с орнитологично значение
Засяване и отглеждане на есенни зърнено-
житни  култури  в  местообитания  на
зимуващи видове гъски на минимум 50 %
от заявените по дейността площи (АК2)

102684.27
 
1,965 

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-
житни  култури  в  местообитанията  на
червеногушата гъска (АК3)

9242.89  
0,177 

Прибиране  на  реколтата  след  31  юли  в
площи с гнезда на ливадния блатар (АК4)

87.03
 
0,002 

Поддържане  на  местообитанията  на  защитени  видове  в  обработваеми  земи  с
орнитологично значение
Поддържане на местообитанията на Царски
орел  и  Египетски  лешояд  в  обработваеми
земи с орнитологично значение (АК5)

6.22  
0,000 

Контрол на почвената ерозия
 
Превръщане  на  обработваеми  земеделски
земи в постоянно затревени площи (АК6)

11832.71
 
0,226 

Затревяване  на  междуредията  на  лозята  и
трайните насаждения (АК7)

17874.47
 
0,342 

Изграждане  и  поддържане  на
оттокоотвеждащи  бразди  напречно  на
склона (АК8)

145.09  
0,003 

Създаване и поддържане на буферни ивици
(АК9)

33.49
 
0,001 

Поясно редуване на културите (АК10) 8.3
 
0,000 

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
(ВПС) 
Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС) -
чрез косене (АКК1)

3 537.1  
0,068 

Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност (ВПС) -

20973.62  
0,401 
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чрез паша (АКП1)

Подмярка 11-Биологично земеделие  - Кампания 2017

Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП
Биологично растениевъдство в  преход -  за
полски  култури,  включително  фуражни
(БРП1)

20 482.64     
0,392 

Биологично  растениевъдство  в  преход  -
постоянно  затревени  площи  (ливади  и
пасища) (БРП2)

10 909.01     
0,209 

Биологично  растениевъдство  в  преход  -
трайни насаждения, лозя и маслодайна роза
(БРП3)

11 937.05     
0,228 

Биологично  растениевъдство  в  преход  -
ароматни и медицински растения (БРП4)

7 790.99    
 
0,149 

Биологично  растениевъдство  в  преход  -
зеленчукови  култури,  включително
култивирани гъби и картофи (БРП5)

1 035.81     
0,020 

Биологично пчеларство в преход (БПП6) 763.00    
Биологично животновъдство в преход - едри
приживни  животни  (говеда  и  биволи)  за
мляко - БЖП7

72.62    

Биологично животновъдство в преход - едри
приживни  животни  (говеда  и  биволи)  за
месо - БЖП8

357.82    

Биологично  животновъдство  в  преход  -
дребни  приживни  животни  (овце  и  кози),
отглеждани  за  комбинирано  производство
(мляко и месо) - БЖП9

263.10    

Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП - Кампания 2017 
Биологично  растениевъдство  -  за  полски
култури, включително фуражни - БР10

11 792.07    
 
0,226 

Биологично  растениевъдство  -  постоянно
затревени площи (ливади и пасища) - БР11

5 146.68    
 
0,099 

Биологично  растениевъдство  -  трайни
насаждения, лозя и маслодайна роза (БР12)

4 884.13    
 
0,093 

Биологично  растениевъдство  -  ароматни  и
медицински растения (БР13)

3 254.39    
 
0,062 

Биологично растениевъдство - зеленчукови
култури,  включително култивирани гъби и
картофи (БР14)

671.04     
0,013 

Биологично пчеларство (БП15) 132 898.00    
Биологично  животновъдство  -  едри
приживни  животни  (говеда  и  биволи)  за
мляко - БЖ16

754.37    

Биологично  животновъдство-  едри
приживни  животни  (говеда  и  биволи)  за
месо - БЖ17

645.81    

Биологично  животновъдство  -  дребни 911.01    
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приживни  животни  (овце  и  кози),
отглеждани  за  комбинирано  производство
(мляко и месо) - БЖ18

Common Evaluation Question 27 - До каква степен ПРСР е допринесла за целта на
ОСП за насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство?

Приоритети  и  области  с  поставен  акцент  Приоритет  1,2  и  3.  Области  с  поставен
акцент 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B.

Целеви показатели и показатели за резултат:

T1: процент на разходи по членове 14, 15 и 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 във
връзка с общите разходи за ПРСР (област с поставен акцент 1А)  – 0,18.

T2:  общ  брой  на  операциите  за  сътрудничество,  подпомагани  по  мярката  за
сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013) (групи,  мрежи/клъстери,
пилотни проекти...) (област с поставен акцент 1Б) – 0.

T3:  общ брой на  участниците  в  обучения  съгласно  член  14  от  Регламент  (ЕС)  №
1305/2013 (област с поставен акцент 1В) – 0.

T4:  процент  на  земеделските  стопанства,  получаващи  подпомагане  по  ПРСР  за
инвестиции в преструктуриране или модернизация (област с поставен акцент 2A) –
0,31.

T5:  процент  на  земеделските  стопанства,  разполагащи  с  бизнес  план  за
развитие/инвестиции за млади земеделски стопани, подпомагани по ПРСР (област с
поставен акцент 2Б) – 0,73.

T6:  процент  на  земеделските  стопанства,  получаващи  подпомагане  по  схеми  за
качество,  местни  пазари  и  къси  вериги  на  доставки  и  групи/организации  на
производителите (област с поставен акцент 3A) – 0,03.

R2 за бенефициенти:  2 432 Евро/ГРЕ – екстраполирана стойност до статистическата
група  от  бенефициенти.  Тази  стойност  означава,  че  в  периода  2015-2018г.
производството на 1 зает е нараснало с 2 432 Евро средно, при стопанства подкрепени
от ПРСР (Бел. Важно е да се има предвид, че R2 не е производството на 1 ГРЕ, а
неговото  увеличение/намаление  за  периода.  Самото  Производство/ГРЕ  е  26 607
Евро/ГРЕ, съответно БДС/ГРЕ - 19 500 Евро/ГРЕ - усреднени претеглени стойност,
при  стопанствата  подпомогнати  по  ПРСР  към  2018г.  Стойностите  за  целия
селскостопански  сектор  очаквано  са  значително  по-ниски,  съответно:
Производство/ГРЕ – 9 325 Евро/ГРЕ и  БДС/ГРЕ – 4 022 Евро /ГРЕ. Разликата между
резултатите  на  ПРСР  и  националната  статистика  за  сектора  се  дължат,  както  на
критериите за подбор на бенефициенти, така и на обстоятелството, че националната
статистика по същество събира данни за предприятия заедно с данни за домакинства и
ги  осреднява.  Преобладаващата  част  от  „стопанствата“  в  страната  всъщност  не  са
предприятия,  а  традиционна  форма  на  съществуване  на  населението  в  селските
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райони, т.е. повечето „стопани“ не произвеждат за пазара, а продават излишъка си. По
данни  на  МЗХГ,  от  201 000  стопанства  общо  в  страната  при  преброяването  през
2016г., 104 898 са именно  такива - от Клас I -  с  икономически размер по-малко от
2 000 Евро за 12 месеца. 

R2  за  не-бенефициенти  –  екстраполираната  стойност  до  статистическата  група  от
отхвърлени кандидати / не-бенефициенти е отрицателна, означаващо, че отхвърлените
кандидати  са  търсели  подпомагане  от  ПРСР,  с  цел  укрепване  на  финансовото  си
положение и като не са били подпомогнати, са влошили своята производителност. При
небенефициентите, стойността на R2 е отрицателна -  1 377 Евро/ГРЕ. Тази стойност
означава, че в периода 2015-2018г. производството на 1 зает е намаляло с 1 377 Евро
средно, при стопанства които не са били подкрепени от ПРСР;

Нетният ефект от ПРСР в промяната на R2, е 3 809 Евро/ГРЕ  Стойността означава, че
подпомогнатите  от  ПРСР  предприятия,  в  периода  2015-2018г  са  увеличили
продажбите си на 1 зает с 3 809 Евро спрямо сходни на тях предприятия, които не са
били подпомогнати,

R2 за целия селскостопански сектор на национално равнище: 55 Евро / ГРЕ; 

Принос на ПРСР в стойността на R2 на национално ниво:        42 Евро /ГРЕ. 

Показател  R2  на  национално  ниво  показва,  че  нито  производството,  нито
производителността в селското стопанство са се изменили чувствително на секторно
ниво за продължителен период от време. В сравнение с националния показател R2 - 55
Евро / ГРЕ, този на бенефициентите на ПРСР е R2 = 2 432 Евро/ГРЕ, докато сходните
предприятия,  които  не  са  получили  подкрепа  от  ПРСР  са  влошили  своята
производителност.  Техният показател  R2 е  отрицателен,  но  точната  му стойност в
Евро/ГРЕ  е  със  спорна  представителност,  защото  R2  не  дава  вярна  представа  за
икономиката,  в случаите когато работодателите държат излишна работна ръка,  тъй
като тогава намалението в  производството се дели на повече ГРЕ и така изглежда, че
е по-малко.  Производителността на национално ниво, като величина представляваща
БДС  на  една  годишна  работна  единица  (ГРЕ),  не  бележи  никакво  съществено
увеличение през последните 6 години. Например,  в периода между 2010 и 2012 г., тя е
средно 3 825,9 евро / ГРЕ,  т.е. 26% от ЕС-27 /както се сочи и на стр.30 от ПРСР 2014-
2020 г.),  през 2015г.  тя е дори по-ниска - 3 587 Евро / ГРЕ, а през 2018г., т.е. за 8
години, тя незначително е нараснала – до 4 022 Евро / ГРЕ.  

Изводът  се  потвърждава  от  макроикономическата  статистика  на  НСИ  –  данни  за
брутна добавена стойност за единица време - БДС/ГРЕ.
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Импакт-индикатор I.01

Фиг. 28

Източници: 1. Данни от анкета на изводкова група от бенефициенти и контролна група от не-бенефициенти на ПРСР /по метод
Regression  Discontinuity  Design  (RDD)/;  2.   Интерполирани данни от  НСИ -  нетен  предприемачески  доход,  средна  годишна
заплата, отработено време;; 3. Методика съгласно Impact Indicator Fiches (ноември 2018 г.).  

Индикаторът за предприемачески доход измерва дохода, получен от селскостопански
дейности,  който  може  да  се  използва  за  заплащане  на  собствени  производствени
фактори,  т.е.  самонает  труд  (семейство),  земя  принадлежаща  на  земеделското
стопанство и собствен капитал. Тя се получава чрез приспадане на заплатите, наемите
и  лихвените  плащания,  от  селскостопанския  факторен  доход  (нетния  доход  по
факторни разходи).

Анализът  показва,  че  доходът  получен  от  селскостопански  дейности  при
бенефициентите се откроява от средния доход на национално ниво и през отчетния
период бележи известен растеж.  Както беше отбелязано и по показателя за резултат
R2, средния доход на национално ниво е нисък, тъй като над половината стопанства
участващи  в  статистиката,  се  явяват  домакинства,  за  които  земеделието  или
животновъдството са традиционни начини на съществуване, а не предприятие. Тези
стопанства,  а  по  същество  –  самонаети  лица,  произвеждат  продукция  главно  за
собствени  нужди,  продават  главно  излишъка  си  и  често  имат  страничен  доход  от
трудова дейност или пенсия. Друга причина за голямата разлика между бенефициенти
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и други стопанства, са критериите за участие в ПРСР. Съпоставими са данните за не-
бенефициенти, които удовлетворяват в значителна степен изискванията на ПРСР, но
не  са  получили  подпомагане.  Разликата  между  предприемаческия  доход  на
бенефициенти и не-бенефициенти теоретически се счита за нетен ефект от ПРСР. Тази
разлика обаче надвишава годишната възвръщаемостта на инвестициите извършени от
безвъзмездната помощ. Това означава, че инвестициите на бенефициентите са били
важни  за  техните  предприятия  и  са  не  само  икономически  възвращаеми,  но  са
допринесли  за  съществени  качествени  изменения  в  производството.  При
допълнителен  анализ  на  факторите  за  увеличаване  на  добавената  стойност,
бенефициентите по-често от не-бенефициентите посочват, че добавената стойност в
техните стопанства, е резултат от намирането на благоприятен момент за най-изгодна
сделка,  например  договор  за  доставка  на  продукт  в  точно  определен  момент  на
определен клиент. Това означава, че инвестициите при бенефициентите в по-висока
степен  съответстват  на  конкретно  търсене  и  изисквания  на  конкретни  клиенти  и
съответно носят по-висока БДС. При не-бенефициентите, известен превес (с около 20
на сто) има факторът висок обем на произведена и реализирана продукция, т.е. БДС
при тях в по-голяма степен зависи от общата икономическа конюнктура и цените на
масовите селскостопански продукти. Почти половината анкетирани бенефициенти, не
са ползвали заеми за инвестиции за отчетния период, т.е. техният предприемачески
доход не намалява с дължими лихви, което ги поставя в по-благоприятно положение
от  не-бенефициентите.  Почти  всички  анкетирани  не-бенефициенти  с  ползвали
инвестиционни  заеми.  Сред  не-бенефициентите,  делът  на  свободните  от  кредитни
задължения стопанства е едва около 10 на сто.
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Импакт-индикатор I.02

Фиг. 29

Източници:  1.  Данни от анкета на  изводкова  група  от бенефициенти и  контролна група  от не-
бенефициенти на ПРСР /по метод  Regression Discontinuity Design (RDD)/; 2. Интерполирани данни от
НСИ - добавена стойност по факторни разходи, отработено време; 3. Методика съгласно Impact
Indicator Fiches (ноември 2018 г.).  

Факторният доход измерва възмездяването на всички производствени фактори (земя,
капитал, труд), независимо дали те са собствени или под наем и представлява цялата
стойност,  генерирана  (за  12  месеца)  от  работна  единица,  която  се  занимава  със
селскостопанска дейност.

Данните  показват,  че  при  бенефициентите  на  ПРСР,  публичното  финансиране
значително  е увеличило способността на подпомогнатите земеделски стопанства, да
възстановяват капитал, да плащат  заплати и рента на наета земя, както и да покриват
собствените си производствени факторни разходи.
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Common Evaluation Question 28 - До каква степен ПРСР е допринесла за целта на
ОСП  за  осигуряване  на  устойчиво  управление  на  природните  ресурси  и
действията в областта на климата?

T8: процент на гори или други залесени райони, обхванати от договори за управление
в подкрепа на биологичното разнообразие (област с поставен акцент 4А) – 0.

T9: процент на земеделската земя, обхваната от договори за управление в подкрепа на
биологичното разнообразие и/или ландшафти (област с поставен акцент 4А) – 13,60.

T10:  процент  на  земеделската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  с  цел
подобряване на управлението на водите (област с поставен акцент 4Б) – 2,48.

R9/T11  -  percentage  of  forestry  land  under  management  contracts  to  improve  water
management (focus area 4B). – 0.

T12:  процент  на  земеделската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  с  цел
подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия
(област с поставен акцент 4В) – 2,48.

T13:  процент  на  горската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  с  цел
подобряване на управлението на почвите и/или предотвратяване на почвената ерозия
(област с поставен акцент 4В) – 0.

T14:  процент  на  поливните  площи,  преминаващи  към  по-ефективна  напоителна
система (област с поставен акцент 5А) – 0.

T15: общи инвестиции за енергийна ефективност (в евро) (област с поставен акцент
5Б) – 7750600 евро.

T16:  общ  размер  на  инвестициите  в  производство  на  енергия  от  възобновяеми
източници (в евро) (област с поставен акцент 5В) – 298382 евро.

T17:  процент  на  ЖЕ,  засегнати  от  инвестиции  в  управление  на  добитък  с  оглед
намаляване  на  емисиите  на  парникови газове  и/или  на  амоняк  (област  с  поставен
акцент 5Г) – 0,09.

T18:  процент  на  земеделската  земя,  обхваната  от  договори  за  управление  за
намаляване  на  емисиите  на  парникови газове  и/или  на  амоняк  (област  с  поставен
акцент 5Г) – 0,02.

T19: процент от земеделските и горските земи, обхванати от договори за управление,
допринасящи за улавяне и съхранение на въглерод (област с поставен акцент 5Д) – 0.
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Импакт-индикатор I.10

Фиг. 30

Източници:  1. Данни от анкета на изводкова група от бенефициенти и контролна група от не-
бенефициенти на ПРСР /по метод  Regression Discontinuity Design (RDD)/; 2. Интерполирани данни
от НСИ - използвана вода по икономически дейности общо за страната, брутна добавена стойност
по базисни цени; 3. Методика съгласно Impact Indicator Fiches (ноември 2018 г.).  

Получените  данни  показват,  че  стопанства  се  ориентират  към  култури,  за  които  не  е
необходимо  интензивно  напояване,  а  при  други  селскостопански  дейности  потребяват
относително  малко  вода.  Измeненията  на  климата  също  способстват  за  относително
увеличаване  на  брутната  добавена  стойност  (БДС)  на  м3  използвана  вода,  тъй  като
естественото напояване, вследствие по-честите валежи и намалелият брой слънчеви дни,
компенсира  значително  нуждата  от  допълнителна  вода  за  напояване.   Следователно,
относително високата брутна добавена стойност, в сравнение със средната за сектора, при
анализираните  стопанства  –  бенефициенти  и  кандидатствали  но,  не  одобрени  за
подпомагане стопани, не се дължи на ефективно използване на напоителни системи и по-
ефективни технологии за напояване, а на адаптация и преориентация в типологията на
стопанствата. 
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Тенденцията на намаляване на поливните площи е валидна за целия ЕС, видно от данните
на Евростат
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do ([ef_poirrig]).

В  България  само  1-2% от  поливните  площи се  напояват,  съгласно  SWОT анализа  на
хидромелиоративния сектор в България, част от новата Обща стратегия на управление и
развитие  на  хидромелиорациите и  защита  от  вредното  въздействие на  водите,  която е
публикувана на сайта на МЗХГ. 

Common Evaluation Question 29 - До каква степен ПРСР е допринесла за целта на ОСП
за постигане на балансирано териториално развитие на селските икономики и общности,
включително създаването и поддържането на заетост?

Относими приоритети  и  области с  поставен  акцент  Приоритет  6,  Области  с  поставен
акцент 6А, 6В и 6С
Относими мерки M06, M07, M19.
 M01, M02, M04, M06, M07, M08, M13, M16, M19.

Показатели

T20: работни места, разкрити в подпомогнатите проекти (област с поставен акцент 6А) -
706
T21:  процент  от  населението  в  селските  райони,  обхванато  от  стратегии  за  местно
развитие (област с поставен акцент 6Б)– 27,53%
T22:  процент  от  населението  в  селските  райони,  което  се  възползва  от  подобрените
услуги/инфраструктура (област с поставен акцент 6Б) – 4,57%
T23:  работни  места,  разкрити  в  подпомогнатите  проекти  (Leader)  (област  с  поставен
акцент 6Б) – 0.
T24:  процент  от  населението  в  селските  райони,  което  се  възползва  от  нови  или
подобрени услуги/инфраструктура (ИКТ) (област с поставен акцент 6В) – 0.

По данни на НСИ коефициента на заети лица към 2018 г. е 58.5% или 645,8 хил. души.
Това е значително увеличение в сравнение с 2016 г., когато този коефициент е под 50%.
Съществено е и намалението на национално ниво на процента хора от 41,3% през 2015 до
32,8% през 2018 г., живеещи под прага на бедност в селските райони.

Чрез  прилагане  на  публичните  мерки  по  ПРСР  2014-2020  г.  и  по-точно  М07  към
31.12.2018 г.  са били обхванати 273 595 броя жители се ползват от подобрена услуга/
инфраструктура, което 13,71% от планираната цел за 2023 г. Населението обхванато от
стратегии за местно развитие в селските райони е 27,53%.

ПРСР е основен фактор за постигане на балансирано териториално развитие на селските
икономики и общности, включително създаването и поддържането на заетост. 
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Common Evaluation Question 30 - До каква степен ПРСР е допринесла за насърчаване
на иновациите?

Потребността  от  стимулиране  на  иновации  е  една  от  установените  потребности  при
програмирането на ПРСР 2014-2020.

В Националната Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. е
направен извод, че съществува потенциал за развитие на иновациите в сектора, също така
хранителната промишленост е определена като приоритетен сектор с потенциал да развие
конкурентни предимства на база иновации. 

ПРСР  2014-2020  насърчава  иновациите  чрез  интервенции  по  повишаване  на
осведомеността,  стимулиране  сътрудничеството  и  развитието  на  базата  от  знания  в
селските райони, повишаване на конкурентоспособността на стопанства в определените
за приоритетни сектори, подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество
между земеделските производители, преработватели и търговци.

Приоритет при оценката на постъпили предложения по под мерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-
2020 се дава на проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации
в преработвателната промишленост.

Изискването към кандидатите, за да получат приоритет е да разполагат с удостоверение за
ползван  патент  и/или  удостоверение за  полезен модел или  внедряване на  инвестиции,
изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири години преди
датата  на  подаване  на  проектното  предложение.  Това  от  своя  страна  стеснява
възможностите за внедряване на иновативни на ниво предприятие/стопанство технологии
и/или услуги. 

Официалната информация предоставена от ДФЗемеделие обаче не дава възможност за
отговор на въпроса до каква степен ПРСР е допринесла за насърчаване на иновациите в
количествено измерение.

206



9.        Резюме от оценката

Настоящата текуща оценка е извършена в изпълнението на Договор РД 51-155/06.11.2018г.
между МЗХГ и Евростарт 2008 ЕООД за изготвяне  на текуща оценка на Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020), обхваща периода
от стартирането на ПРСР през 2015 г. до края на 2018 г. като обхваща:

 Оценяване на ефективността, ефикасността и въздействието на ПРСР.

 Оценяване на напредъка към постигането на целите на ПРСР 2014 -2020;

 Оценяване на интервенциите в зависимост от резултатите и въздействията им и 
от нуждите, които те имат за цел да задоволят; 

 Оценка на изпълнението на Програмата и нейните приоритети по отношение на:

o финансовите данни; 

o общите  и  специфичните  за  Програмата  показатели  и  количествени  целеви  

стойности; 

 Анализ на промените промените в стойността на показателите за резултатите  
(по целесъобразност);

 Отговори  на  30-те  въпроса  за  оценка  на  ПРСР  (2014-2020  г.),  съгласно  
Приложение V „Общи въпроси за оценка на развитието на селските райони“ от 
Регламент (ЕС) 808/2014 от 17 юли 2014 година, като се използват критериите за
формулиране на изводи от Работния доклад на Европейската мрежа за оценка на
развитието на селските райони („Експертна мрежа за оценка“) функционираща 
под  ръководството  на  ГД  „Земеделие  и  развитие  на  селските  райони“  на  
Европейската  комисия,  отдел  Д.4  (Оценка  на  мерките,  приложими  в  
земеделието, проучвания);

 Допълнителни дейности по оценка, съгласно Регламент (ЕС) 808/2014 от 17 юли
2014 г.;

 Разрабване на макроикономически модел.

Централният въпрос на текущата оценка е осъщественият до края на 2018 г. напредъкът
по  отношение  достигането  изпълнението  на  междинните  цели  за  2018  г.,  както  и
напредъкът  по  отношение  целите  на  общата  селскостопанска  политика  („ОСП“),  и  на
Споразумението  за  партньорство  /СП/.  За  изясняване  на  този  напредък  способстват
отговорите на Въпроси 22-30 от ПРИЛОЖЕНИЕ V към РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(ЕС) № 808/2014.

Приносът на ПРСР към изпълнението ОСП и СП е оценено и чрез макроикономически
анализ.  Макроикономическият  анализ  и  моделиране,  отчитат  тенденции,  свързани  с
комплексното/интегрирано  въздействие  на  определени  фактори.  Влиянието  на  тези
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фактори не се измерва с количествен измерител, а  с “+”или “–”,  степен на значимост,
вероятност, и пределна степен на въздействие. 

За  целите  на  оценката  са  определени  контролни  групи  от  бенефициенти  и  не
бенефициенти  –  методологията  за  определяне  е  подробно  описана  в  т.7  на  Текущата
оценка, разработени са и са изпратени на съответните групи анкети, както следва:

Анкета за стопанства;

Анкета до общински администрации;

Анкета до местни инициативни групи.

Оценката на рамката на изпълнението към 31.12.2018 г. показва цялостно изпълнение на
Втори приоритет на ПРСР 2014-2020.

Показателите по трети приоритет са частично изпълнени, като УО на ПРСР е предприел
действия за минимизиране на риска.

Показателите по четвърти приоритет са изпълнени без наличие на риск.

Анализът сочи неизпълнение на пети и шести приоритет.

Някои от факторите, които влияят негативно върху изпълнението на приоритетите като
цяло са:

 Промени  в  политическата  среда  и  необходимост  от  адаптация  на  нуждите  и
гъвкавост – настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините от
началото  на  програмния  период  води до  нестабилност  в  изпълнението  и  понякога  до
забава в предприетите действия по изпълнение на приоритетите. Дори само едно забавяне
в  стартирането  на  даден  прием  по  мярка  от  Програмата,  вследствие  на  временна
политическа  нестабилност  отлага  експоненциално  във  времето  цялото  изпълнение  на
даден приоритет.

 Забава при процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП – обжалване на
решенията  на  възложителите  по  обществените  поръчки,  което  забавя  сключването  на
договори с изпълнителите и съответно забавя изпълнението на проектите. Това е основен
проблем,  който  е  извън  възможностите  за  интервенция  на  УО на  ПРСР.  Финансовото
изражение е потенциална несигурност от навременно усвояване на над 600 млн.  евро,
разполагаеми по Мярка 7 от ПРСР – реално почти една четвърт от финансовият ресурс за
целият програмен период.

 Все още продължаваща стагнация по отношение на  набавянето на  собствено
финансиране от страна на бенефициентите по ПРСР. Ключово изискване за отчитане на
постигнати стойности на  индикаторите е  наличието на реално извършени дейности,  и
поне междинни плащания по проектите.  Към 31.12.2018 г.  постигнатите  стойности на
индикаторите са ниски на фона на големия брой проекти в изпълнение. След момента на
сключване на договорите, УО на ПРСР и ДФЗ-РА почти не разполагат с административни
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ходове за съкращаване на сроковете за изпълнение – т.е. активността на бенефициентите е
от  решаващо  значение  за  навременното  отчитане  на  постигнатите  стойности  на
индикаторите.

 Предварителното  условие  „G4)  Обществени  поръчки:  наличие  на  уредба  за
ефективното  прилагане  на  законодателството  на  Съюза  за  обществените  поръчки  в
областта  на  европейските  структурни и инвестиционни фондове“  не  е  изпълнено  към
момента  на  одобрение  на  ПРСР  2014  –  2020,  и  това  възпрепятства  своевременно
обявяване на прием, по който кандидатите са възложители по реда на ЗОП за избор на
изпълнители по проектите си.

Предвид забавеният старт на ПРСР, очакванията са до края на 2019 г. всички индикатори
от Рамката за изпълнение да бъдат постигнати на ниво междинни цели 2018 г., тъй като
стартиралите вече мерки и процедури, на етап договаряне покриват изцяло количествено
изразените цели.

УО на ПРСР е предприел действия за минимизиране на риска, които напълно съвпадат с
препоръките, дадени от оценяващия екип, и по-точно:

 Прецизиране на методиката за отнасяне на приноса на проектите по мярка 4 към
повече от една фокус област в съответствие с интервенционната логика на Програмата и
детайлен преглед на всички проектни предложения

 Оптимизация  на  сроковете  за  обработка  на  документацията  по  проектните
предложения от от страна на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Програмата  оказва  положително  въздействие  по  отношение  на  подобряване
конкуретноспособността  на  българското  селско  стопанство  и  преработваща
промишленост.  Не  може  да  бъде  отчетен  напредък  обаче  по  отношение  на  горското
стопанство, т.к. няма приключила оценка на проведените приеми.

Програмата оказва положително въздействие върху околната среда, но това въздействие е
трудно да се измери и оцени. В голяма степен това се дължи и на липсата на реални
наблюдения  на  въздействията,  както  и  някои  пропуски  на  системата  за  мониторинг.
Повечето от индикаторите за измерване на въздействията не могат непосредствено да се
измерят  чрез  системата  за  мониторинг  и  за  оценка  на  въздействията  са  необходими
допълнителни проучвания като например за данни за качеството на водата, количеството
електроенергия от ВЕИ, ползвано за целите на селското стопанство и др. 

Програмата оказва положително въздействие и по отношение социално икономическото
развитие на селските райони чрез изграждане на социална и техническа инфраструктура,
изпълнение на местни стратегии за развитие и диверсификация на икономиката. 
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10.       Препоръки

Въпреки отчетеното положително въздействие на  ПРСР 2014-2020 върху постигане на
трите цели на Програмата, целите на Европа 2020 следва да се отчетат и някои слабости,
особено  при  мониторинга,  които  пряко  влияят  върху  резултатите  от  оценката  на
Прогамата.

В плана за оценка на ПРСР 2014-2020 е предвидено РА да събира оперативни данни за
напредъка в прилагането на мерките и проектите (използвайки финансови и физически
индикатори)  и  данни  за  икономическото  състояние  на  бенефициентите,  които  ще
представя на УО при поискване, в указания формат и срок, за извършване на необходимия
мониторинг. 

В  плана  за  оценка  е  предвидено  също,  че  РА,  съгласувано  с  УО,  ще  разработи
информационен модул за мониторинг и ще подсигури коректно и качествено въвеждане
на информацията в базата данни. 

В  плана  за  оценка  е  предвидено,  че  за  целите  на  наблюдението,  на  УО  ще  бъде
предоставен  потребителски  достъп  до  всички  модули  на  информационната  система,
касаещи  пряко  или  косвено  изпълнението  на  ПРСР  (2014-2020),  като  събирането  и
обработването на информацията за напредъка в усвояването на средствата и индикаторите
ще  се  извършва  от  Дирекция  „РСР“  на  УО.  В  плана  за  оценка  е  предвидено  също,
информационният модул да позволява отчитане в реално време на: 

 всички  индикатори  по  индикаторен  план  и  мониторинговите  таблици  към  
годишния доклад за изпълнението, съгласно указанията на ЕК;

 напредъка в договарянето и разплащането на средствата;

 остатъчните бюджети по мерките;

 резултатът от изпълнението на мерките така че да е възможно автоматичното  
извеждане на достоверни стойности за индикаторите по индикаторен план, 
включително  индикаторите  за  резултат,  индикаторите  за  продукт,  
финансовите индикатори, целевите индикатори и индикаторите от рамката 
за изпълнение. 

При  извършване  на  настоящата  оценка  основен  идентифициран  проблем  е  непълната
информация, която постъпва от ДФЗемеделие, РА и времето, в което тя постъпва. След
постъпването на информацията, същата се обработва от УО на МЗХГ във вид, в който да
бъде  попълнена  в  таблиците  за  мониторинг,  което  скъсява  времето  за  извършване  на
оценка.  Както  е  посочено  и  в  Насоките  на  ЕК  по  отношение  на  времевия  график  за
извършване на текущата оценка, необходимото време за анализ на данните е не по-малко
от два месеца. 

Считаме,  че  ДФЗемеделие,  РА,  разполага  с  данни  за  финансови  показатели  на
бенефициентите за годината преди кандидатстването, както и за годината предхождаща
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изплащането на окончателната финансова помощ / за ползвателите,  с които са сключени
договори за финансово подпомагане/. Включването на тези данни в предоставяните на УО
справки ще спомогне анализ на постигане целите на ПРСР 2014-2020 и за оценка прякото
влияние на ПРСР 2014-2020 върху целите на Европа 2020 без това да забавя извършването
на последващата оценка.
Отделно без да се въвежда допълнителна административна тежест за бенефициентите,
може да бъде събирана допълнителна специфична информация, която да спомогне за по-
точното измерване на прякото въздействие на ПРСР.

При извършване на контрафактологичния анализ по ФО 2А се установи, че не са налични
данни за финансови показатели на бенефициентите и не бенефициенти по ПРСР 2014-
2020 г., като нетни приходи от продажби, разходи за суровини и материали и др. За да
може да се извърши точна оценка на въздействието на ПРСР е необходимо тези данни да
бъдат събирани регулярно в подходящ формат на годишна база от ДФЗемеделие и/или
Агростатистика  или  НСИ след  предварително  определяне  на  необходимата  извадка  за
съответните под мерки от ПРСР. За бенефициентите тези данни могат да се събират от
датата на сключване на договор, което включва и предходна година от тази, в която се
кандидатства,  до  завършване  на  мониторинговия  период.  По  отношение  на
небенефициенти данни могат да се събират след определяне на извадка от Агростатистика
или НСИ. Основен проблем е извадката за земеделски стопани – физически лица, чиито
данни не могат да бъдат намеренин в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
От друга страна, предвид сроковете за изпълнение на оценката, в Търговския регистър не
са налични актуални данни и за юридически лица към 2018 година. Регулярното събиране
и обработка на данни от страна на ДФЗ би улеснило последваща оценка на ПРСР 2014-
2020  и  би  дало  възможност  да  се  следи  текущо  въздействието  на  ПРСР 2014-2020  и
тендеции, което е и възможност за навременно идентифициране на евентуални проблеми
и тяхната корекция или препрограмиране на определени мерки, цели или интервеционна
логика. 

Предвид идентифицирания в swot анализа на ПРСР 2014-2020 по-нисък образователен
статус на работещите в селското и горско стопанство и риск от загуба на квалификация и
умения  и  съответно  възникването  на  необходимост  от  повишаване  на  знанията,
квалификацията и ученето през целия живот, професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство се препоръчва стартиране на дейностите по обучение през
2019 година, своевременно разглеждане на постъпилите заявления за кандидатстване.

Отчитайки ключовата роля на подмярка 4.2 и високият интерес от страна на кандидатите,
следва  да  се  оптимизират  сроковете  за  разглеждане  на  постъпилите  заявления  за
кандидатстване по втория прием по подмярката. Следва да се анализира възможността за
осигуряването  на  допълнителни  средства  за  подкрепа  на  операции  за  преработка  и
маркетинг на селскостопански продукти в рамките на разполагаемия бюджет на мярка 4,
за сметка на нестартиралите подмерки. Може да се направи анализ и за по-оптимално
разходване  на  средствата  от  бюджета  на  мярка  4  и  насочването  му  към  инвестиции,
свързани с преработка на селскостопански продукти. Рискът е, че при пренасочване на
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средства,  срокът  за  извършване  на  инвестиционните  намерения  ще  бъде  сравнително
кратък, предвид изтичане на срока за прилагане на ПРСР 2014 – 2020.

Видно  от  ситуацията  с  проведените  приеми,  предоставените  средства  не  успяват  да
удоволетворят в достатъчна степен интереса от страна на земеделските производители за
добавяне на стойност към продукцията и за модернизация на предприятията в ХВП. Също
така,  заложеният  индикатор  за  брой  операции  за  преработка/маркетинг  на
селскостопански  продукти  (1  555),  в  рамките  на  който  се  предвижда  реализация  на
проекти от земеделски производители и преработвателни предприятия по 4.2 и 4.2.2 от
Тематичната  подпрограма  за  малки  земеделски  стопанства,  е  твърде  амбициозен  въз
основа на данните за средния размер на един проект, във връзка с което и в допълнение
към предприетите действия за намаляване на тавана на разходите по подмярка 4.2 следва
да бъдат предприети и други корективни действия.

Малкото  отнесени  към  ФО  5В  реализирани  проекти  води  до  невъзможност  да  бъде
направен  извод  как  ПРСР  2014-2020  допринася  за  увеличаване  на  енергийната
ефективност в подпомогнатите бенефициенти. Отговор на въпроса може да бъде изведен
след събиране на данни, налични в сертификатите за енергийна ефективност, които данни
могат да бъдат получени не по-рано една година след реализиране на инвестиционните
намерения. Считаме, че приносът на под мярка 4.1 и 4.2 за ФО 5В е значително по-голяма
като поети ангажименти, от колкото са отнесени към 31.12.2018 г., с което препоръчваме
да бъде прецизирано отнасянето на съответните разходи към тази ФО.

Следва да се има предвид, че забавянето на подписването на договори за изпълнение на
проекти,  финансирани  посредством  стратегиите  за  водено  от  общностите  местно
развитие, би довело до риск от неизпълнение, съответно би  било поставено под риск и
изпълнението на целите на фокус област с поставен акцент 6Б . 

При  извършване  на  Текущата  оценка  и  отговори  на  Въпроси  от  1  –  30  са  включени
проекти  с  междинни  и  окончателни  плащания  или  такива  със  стартирани  основни
дейности към 31.12.2018 г. по данни предоставени от ДФЗемеделие чрез УО. 
Както е видно при отговорите на въпросите са описани нестартиралите мерки и подмерки
пряко  относими  към  съответните  ФО,  чиито  ефект  и  въздействие  не  могат  да  бъдат
отчетени към 31.12.2018 г. 

Таблица 78

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и 
придобиване на умения“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.

Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и 
действия по осведомяване

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 1.3. Краткосрочен обмен на опит и 
посещения в земеделски и горски стопанства

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.
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Подмярка 2.2 Създаване на консултантски 
услуги(ТПП)

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 2.3 Подкрепа за обучение на 
консултанти

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти по
Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в 
инфраструктура“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г..

Подмярка 4.4 „Непроизводствени 
инвестиции“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 4.4.2 Непроизводствени 
инвестиции в малки стопанства(ТПП)

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 6.2 „ Стартова помощ за 
неземеделски дейности“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието
на малки стопанства“ (ТПП)

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г..
Подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности по Тематичната 
подпрограма за развитието на малки 
стопанства(ТПП)

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и на 
културното и природното наследство на 
селата“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.

Подмярка 8.5. Инвестиции, подобряващи 
устойчивостта и екологичната стойност на 
горските екосистеми

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за 
гори в Натура 2000

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 12.3. Компенсаторни плащания за 
земеделски площи в речен басейн с план за 
управление

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 15.1. Плащания за горски 
екологични ангажименти

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.
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Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и 
поддръжка на горски генетични ресурси

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и 
функциониране на оперативни групи в 
рамките на ЕПИ“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.
Подмярка 16.2. Подкрепа за пилотни проекти
и за развитие на нови продукти, практики, 
процеси и технологии

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и 
вертикално сътрудничество между 
участниците във веригата на доставки.

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.

Мярка 17 Управление на риска
Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“

Мярката не е стартирала към 31.12.2018 г.,
но е предвиден прием, съгласно  ИГРП по

ПРСР 2014-2020 за 2019 г.
Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“

Присъства в ИГРП 2019 г.

Към датата на завършване на текущата оценка част от подмерките включените в ИГРП за
2019 г.  нямат разработени насоки за кандидатстване.  От друга страна броят на всички
нестартирали подмерки е голям и вероятността да бъдат разработени подробни правила за
всяка една от подмерките, които същевременно да отчитат всички нормативни изисквания
и  срокове,  е  минимална.  Друг  основен  момент  е,  че  приемите  и  договорирането  на
средства по нестартиралите подмерки трябва да се случи в рамките на 2020 г. 
Предвид наближаване крайният срок за договориране на средства по ПРСР 2014-2020 УО
следва да направи задълбочен анализ на ефекта от нестартиране на посочените мерки и
подмерки, които не фигурират в ИГРП за 2019 г. и предприемане на корективни действия
за пренасочване бюджети между различните под мерки и ФО, отчитайки кратките срокове
и рискове от забавяне при изготвянето на насоки за кандидатстване и прилагането им.
Анализът  следва  да  бъде  съобразен  с  постигнатите  междинни  цели  от  Рамката  на
изпълнение и в съответствие с разпоредбите на Регламент ( ЕС)1303/2013 от 17.12.2013 г.
и по специално чл.22, 76 и 77 от същия. 

Както  е  видно  от  анализа  на  Рамката  на  изпълнение  към  31.12.2018  г.  е  налице
неизпълнение на заложените цели по Приоритет 3, Приоритет 5 и Приоритет 6. От друга
страна Приоритет 2 и Приоритет 4 са постигнали заложените етапни цели.
Предвид  горе  изложеното  оценителският  екип  предлага  на  УО  преразпределянето  на
сумите  от  резерва  от  Приоритет  3  -  16,5  млн.  евро,  Приоритет  5  -  18,3  млн.  евро,  и
Приоритет 6 - 42,7 млн. евро към Приоритет 2 и Приоритет 4.
Предвид горе изложеното препоръчваме нестартиралите мерки, които не са включени за
ИГРП за 2019 г. да не се стартират поради риск от загуба на средства по ПРСР 2014-2020
г. 
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11. Приложения:

Таблица № 1: Предоставени консултантски услуги и изплатени средства по мярка 2  
към 31.12.2018 г. по приоритети и области с поставен акцент

Мярка Приоритет
Област с

поставен акцент Реализирано изпълнение към 31.12.2018 г.

2

П 2 2 А 929215,00
П 2 2 В 943448,00
П 3 3 А 127396,00
П 3 3 В 127396,00
П 4  1250382,00
П 5 5 А 142369,00
П 5 5 В 464786,00
П 5 5 С 464786,00
П 5 5 Д 464786,00
П 5 5Е 464786,00

Таблица № 2: Постъпили заявления и сключени договори по подмярка 4.1 за подпомагане 
по години към 31.12.2018 г.

Година на
прием

Постъпили
заявления

Година на
сключване
на договор

Сключени
договори

Анулирани/неподписани
договори

Отхвърлени заявления
Оттеглени заявления

Брой Брой

Общо 
публични 
разходи, 
млн евро

Брой

Общо 
публични
разходи, 
млн евро

2015 3341

2015 20 6,55

2436*
2016 695 136,78
2017 186 33,60

2018 2 0,46
 

2016 2921
2017 459 181,65

2333**
2018 118 43,49

* От които 82 с подписани договори, които впоследствие са прекратени с  договорена 
публична помощ 13.60 млн. Евро
** От които 18 с подписани договори, които впоследствие са прекратени с  
договорена публична помощ 6.55млн. Евро
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Таблица № 3: Изплатена финансова помощ по подмярка 4.1 по години към 31.12.2018 г.

Година на
сключване на

договори

Сключени договори Платени заявки*
Приключени
договори**

Брой

Общо публични 
разходи, млн. 
евро Брой

Общо публични 
разходи, млн. 
евро Брой

Общо 
публични 
разходи, 
млн. евро

2015 20 6,55 23 5,3 18 5,31
2016 695 136,78 620 97,44 532 79,6
2017 645 215,25 181 37,81 79 20,03
2018 120 43,95 9 1,34 3 0,59

* Авансово, междинно, окончателно
** С окончателно лащане

Таблица № 4: Сключени договори по подмярка 4.1. по сектори към 31.12.2018 г.*

Подмярка

Растениевъдство
/плодове и
зеленчуци/

Животновъдство

Етерично
маслени и

медицински
култури

Смесени/други

Брой Общо 
публични
разходи, 
млн. евро

Брой Общо 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой Общо 
публични
разходи, 
млн. евро

Брой

Общо 
публич
ни 
разходи,
млн. 
евро

4.1 "Инвестиции в 
земеделски 
стопанства" 635 166,59 573 181,01 128 22,49 144 32,44

% от сключените 
договори/публични
разходи 42 41 39 44 9 6 10 8

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани 
договори
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Таблица № 5: Разпределение на договорени и завършени проекти по райони към 31.12.2018 г.

Подмярка

Планински райони
Райони с ограничения, различни от

планинските
Извън райони с природни ограничения

Брой
договори

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
изплатени
проекти

Общо
изплатени
публични
разходи,

млн. евро

Брой
договор

и
Общо

публични
разходи,

млн. евро

Брой
изплатени
проекти

Общо
изплатени
публични
разходи,

млн. евро

Брой
договори

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
изплатени
проекти

Общо
изплатени
публични
разходи,

млн. евро

4.1 "Инвестиции в
земеделски

стопанства"
416 109,92 197 29,61 350 102,36 142 25,26 714 190,26 292 50,66

% от сключените
договори/публични

разходи
28,11% 27,31% 31,00% 28,00% 23,65% 25,43% 23,00% 24,00% 48,24% 47,27% 46,00% 48,00%

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
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Таблица № 6: Разпределение на завършените проекти към 31.12.2018 г. по възраст и пол

Възраст

Мъже Жени

Брой
договори

Общо 
договорени 
публични 
разходи

Брой
изплатени
проекти

/междинно и
окончателно/

Общо
изплатени
публични
разходи,

/междинно и
окончателно/

Брой
договори

Общо
договорени
публични
разходи

Брой изплатени
проекти

/междинно и
окончателно/

Общо изплатени
публични
разходи,

/междинно и
окончателно/

До 40 години 239 39,19 143 13,82 123 24,39 78 10,46

% от сключените 
договори/публични
разходи

16,15% 9,74% 19,19% 10,29% 8,31% 6,06% 10,47% 7,60%

Над 40 години 161 19,65 108 8,08 36 3,44 27 2,14

% от сключените 
договори/публични
разходи

10,88% 4,88% 14,50% 6,12% 2,43% 0,85% 3,62% 1,51%

* Данните са само за бенефициенти ФЛ
**Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
*** 745 изплатени заявки за междинно и окончателно плащане
*** 121.03 млн. Евро изплатени по заявки за междинно и окончателно плащане
**** сумите са в млн. Евро
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Таблица № 7: Постъпили заявления и сключени договори по подмярка 4.2 за подпомагане 
по години към 31.12.2018 г.

Година на
прием

Постъпили
заявления

Година на
сключване на

договор

Сключени договори
Анулирани/прекратени

договори

Брой Брой
Общо публични 
разходи, млн евро

Брой

Общо 
публични 
разходи, млн 
евро

2015 597
2016 178 124,67 24 19,64
2017 35 33,60 1 1,11
2018 82 36,75   

 
2018 538 0 0 0,00 0  

Таблица № 8: Сключени договори по подмярка 4.2. по сектори към 31.12.2018 г.*

Подмярка

Растениевъдство
/плодове и
зеленчуци/

Животновъдство
Етерично маслени и
медицински култури

Брой

Общо 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой

Общо 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой

Общо 
публични 
разходи, млн.
евро

4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг
на селскостопански 
продукти“

133 105,28 114 61,29 23 7,99

% от сключените 
договори/публични 
разходи

49,26% 60,31% 42,22% 35,11% 8,52% 4,58%

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори

Таблица № 9: Изплатена финансова помощ по подмярка 4.2 по години към 31.12.2018 г.

Година на
сключване

на
договори

Сключени договори Платени заявки Приключени договори
 

Брой

Общо 
публични 
разходи, млн.
евро Брой

Общо публични 
разходи, млн. 
евро Брой

Общо 
публични 
разходи, млн.
евро

2016 178 124,67 118 34,23 50 23,26
2017 35 33,60 11 5,31 1 1,31

2018 82 36,75 8 2,05 5 1,47
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Таблица № 10: Разпределение на договорени и завършени проекти по области към 31.12.2018 г.

Подмярка

Планински райони
Райони с ограничения, различни

от планинските
Извън райони с природни ограничения

Брой
догово-

ри Общо 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изпла-
тени 
проекти

Общо 
изплатени 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой
договори Общо 

публични 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплатени 
проекти

Общо 
изплате-
ни 
публични 
разходи, 
млн. евро

Брой
догово-

ри

Общо 
публич-
ни 
разходи, 
млн. 
евро

Брой 
изпла-
тени 
проекти

Общо 
изплате-
ни 
публични 
разходи, 
млн. евро

4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркет
инг на 
селскостопански 
продукти“

72 36,88 32 10,49 32 22,83 13 4,9 166 114,82 67 33,6

% от сключените 
договори/публичн
и разходи

26,67% 21,14% 28,57% 21,41% 11,85% 13,08% 11,61% 9,80%
61,48

%
65,80% 59,82% 68,59%

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
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Таблица № 11: Постъпили заявления и сключени договори по подмярка 6.1 за подпомагане по 
години към 31.12.2018 г.

Година
на прием

Постъпили
заявления Година на

сключване на
договор

Сключени договори

Анулирани*/неподписани
договори**/

Отхвърлени заявления/
Оттеглени заявления***

Брой Брой
Общо публични 
разходи, млн 
евро

Брой
Общо публични 
разходи, млн евро

2016 2572

2016 1355 33,875

1192 29,82017 28 0,700

2018 12 0,300
 

2018 1658
     

     
* От които 72 с подписани договори, които впоследствие са анулирани и с  договорена публична помощ 1.8 
млн. Евро
** 4 неподписани от кандидата договори с публична помощ 100 хил. евро
*** 148 оттеглени от кандидата заявления с публична помощ 3.7 млн. Евро

Таблица № 12: Изплатена финансова помощ по подмярка 6.1 по години към 31.12.2018 г.

Година на
сключване

на
договори

Сключени
договори

Направено
първо плащане

Окончателно
плащане

Общо публични разходи, млн евро
/първо + окончателно плащане/

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

2016 1355 33,88 1304 16,175 910 11,375 27,55
2017 28 0,70 7 0,087 -  0,087

2018 12 0,30 12 0,15 2 0,025 0,175

Таблица № 13: Сключени договори по подмярка 6.1. по сектори към 31.12.2018 г.*

Подмярка

Растениевъдство Животновъдство Смесени

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
Общо публични

разходи, млн. евро
6.1 „Стартова помощ 
за млади земеделски 
стопани”

680 17 449 11,225 194 4,85

% от сключените 
договори/публични 
разходи

51,40% 51,40% 33,94% 33,94% 14,66% 14,66%

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
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Таблица № 14: Разпределение на договорени и завършени проекти по райони към 31.12.2018 г.

Подмярка

Планински райони Райони с ограничения, различни от планинските Извън райони с природни ограничения

Брой
договори Общо 

публични 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплатени 
проекти

Общо 
изплатени 
публични 
разходи, млн. 
евро

Брой
договори Общо 

публични 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплатени 
проекти

Общо 
изплатени 
публични 
разходи, млн. 
евро

Брой
договори Общо 

публични 
разходи, 
млн. евро

Брой 
изплатени 
проекти

Общо 
изплатени 
публични 
разходи, 
млн. евро

6.1 „Стартова 
помощ за 
млади 
земеделски 
стопани” 416 109,92 197 29,61 350 102,36 142 25,26 714 190,26 292 50,66

% от 
сключените 
договори/публ
ични разходи 28 27 31 28 23 25 23 24 48 47 46 48

*Данните в таблицата не включват данни за подписаните, но впоследствие прекратени/анулирани договори
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Таблица  №  15: Постъпили  заявления  и  сключени  договори  за  подпомагане  по
подмярка 6.3 по години към 31.12.2018 г. 

Година на
прием

Постъ
пили

заявле
ния

Година
на

сключва
не на

договор

Сключени договори

Анулирани/неподписани договори
Отхвърлени заявления
Оттеглени заявления

Брой Брой
Общо публични 
разходи, млн евро

Брой

2016 3461

2016 2 0,03

11872017 1009 15,17

2018 142 2,13

Таблица № 16: Изплатена финансова помощ по подмярка 6.3 по години към 31.12.2018 г. 

Година на
сключване на

договори

Сключени 
договори Платени заявки Приключени договори

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
Общо публични разходи,

млн. евро

2016 3 0,04 2 0,03 2 0,029
2017 1542 23,13 1009 15,13 1009 15,13

2018 403 6,04 142 2,13 142 2,13

Таблица № 17: Одобрена субсидия за проектни предложения по подмярка 7.2 към 
31.12.2018 г. за Община Хитрино

№ 
по 
ред

Вид проект
Сключени

договори към
31.12.2018 г.

Одобрена
субсидия, млн.

Евро

1
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съораженията и принадлежностите към тях.

5 3,31

2
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях.

1 1,91

3
Изграждане,реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни системи и съоражения в 
агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. 

2 1,76

4
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на детска градина, финансирана чрез 
бюджета на общината.

1 26

5
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на основно или средно училище, 
финансирано чрез бюджета на общината.

1 0,29

223



6
Реконструкция и ремонт на общински сгради , в 
които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност

2 1,02

7

Изграждане, ремонт, реконструкция, реставрация, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително 
мобилни такива, включително и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства.

1 0,19

Таблица  №  18:  Одобрена  субсидия  за  проектни  предложения  по  подмярка  7.2  към
31.12.2018 г.

№ по 
ред

Вид проект
Сключени

договори към
31.12.2018 г.

Одобрена
субсидия, млн.

Евро

1
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съораженията и принадлежностите към тях.

61 54,13

2
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
на нови и съществуващи общински пътища и 
съоръженията и принадлежностите към тях.

69 178,14

3
Изграждане,реконструкция и/или рехабилитация 
на водоснабдителни системи и съоражения в 
агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. 

48 121,97

4

Изграждане, рреконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на социална инфраструктура за 
предоставяне на услуги, които не са част от 
процеса на деинституционализация на деца и 
възрастни, включително транспортни средства.

6 8,5

5

Изграждане, ремонт, реконструкция, реставрация, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
обекти, свързани с културния живот, включително 
мобилни такива, включително и дейности по 
вертикалната планировка и подобряване на 
прилежащите пространства.

65 9,79

6
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на детска градина, финансирана чрез 
бюджета на общината.

29 15,17

7
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на основно или средно училище, 
финансирано чрез бюджета на общината.

34 24,34

Таблица № 19:  Изплатена финансова помощ по подмярка 7.2 по години към 
31.12.2018 г.

Година на
сключване на

Сключени договори Платени заявки Приключени договори
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договори Брой

Общо
публични

разходи, млн.
евро

Брой

Общо
публични

разходи, млн.
евро

Брой

Общо
публични

разходи, млн.
евро

2017 166 155,41 72* 17,71 3 0,15

2018 146 257,64 48** 4,69 0 0

* От които 68 бр. са авансови плащания на стойност 17.51 млн. евро; 1 бр. е междинно на 
стойност 0.06 млн. евро и 3 бр. са окончателно плащане на стойност 0.15 мрн. евро.
** От които 47 бр. са авансови плащания на стойност 4.52 млн. евро; 1 бр. е междинно на 
стойност 0.17 млн. евро 

Таблица № 20:  Одобрена субсидия за проектни предложения по подмярка 7.6 към
31.12.2018 г.

№ по
ред

Вид проект
Сключени

договори към
31.12.2018 г.

Одобрена субсидия,
млн. евро

1

Проучвания и инвестиции, сзързани с 
поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно 
наследство в селата

91 3,31

Таблица  №  21:   Изплатена  финансова  помощ  по  подмярка  7.6  по  години  към
31.12.2018 г.

Година на
сключване
на договори

Сключени
договори

Платени заявки Приключени договори

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
Общо публични

разходи, млн.
евро

2017 75 20,95 62* 9,45 3 4,53

2018 16 5,07 3** 0,39 0 0

* От които 38 бр. са авансови плащания на стойност 5.43 млн. евро; 9 бр. са междинни на 
стойност 1.10 млн. евро и 15 бр. са окончателно плащане на стойност 2.92 млн. евро.
** От които 2 бр. са авансови плащания на стойност 0.30 млн. евро; 1 бр. е междинно на 
стойност 0.09 млн. евро 

Таблица  №  22:   Одобрена  субсидия  за  проектни  предложения  по  мярка  9  към
31.12.2018 г.

№ по
ред

Вид проект
Сключени

договори към
31.12.2018 г.

Одобрена субсидия, млн.
евро
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1
Учредяване на групи и организации 
на производителите

7 2,77

Таблица  №  23:   Изплатена  финансова  помощ  по  подмярка   9  по  години  към
31.12.2018 г.

Година на
сключване

на
договори

Сключени
договори

Платени заявки Приключени договори

Брой

Общо
публични
разходи,

млн. евро

Брой
Общо публични

разходи, млн.
евро

Брой
Общо публични

разходи, млн. евро

2018 1 0,50 1 0,01 0 0

Таблица № 24:  Изпълнение на мярка 20 "Техническа помощ" към 31.12.2018 г.

№ Допустими дейности

Сключени
договори /
изпълнени
дейности

(брой)

Сключени
договори /
изпълнени
дейности

(стойност /
лева)

Сключени
договори /
изпълнени
дейности

(стойност /
евро)

Платени
заявки
(лева)

Платени
заявки
(евро)

1
Организиране на 
заседанията на Комитета 
по наблюдение на ПРСР

               1  89 766,00       45 897,33                           -                       -

2

Организиране на 
заседания/работни срещи и
др., свързани с 
програмирането и 
изпълнението на ПРСР.

               3       26 946,97        13 777,98                           -                       -

3

Извършване на анализи, 
проучвания, изследвания и
др. от външни 
изпълнители, за целите на 
ефективното управление, 
наблюдение и прилагане 
на ПРСР, вкл. за 
изпълнение на 
предварителните условия.

               3   2 396 951,00     1 225 560,38                       -                       -

4
Информираност и 
публичност / 
Комуникационен план

             13   1 930 284,80      986 954,09     148 180,00        75 764,39     

5

Обезпечаване с 
висококачествени 
преводачески услуги за 
нуждите на ПРСР.

              -                             -                      -                       -                       -

6

Организиране на 
непланирани публични 
събития, касаещи ПРСР, по
инициатива на УО/ 
потенциални 
бенефициенти/социално-
икономически партньори, 

             11      119 350,45         61 023,85        30 570,38       15 630,63     
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осъществяването на които 
се поема от МЗХ.

7

Организиране и участие в 
обучение на 
администрацията, 
ангажирана в 
управлението, 
изпълнението, контрола, 
наблюдението и оценката 
на ПРСР 

               3         15 882,59       8 120,77                           -                       -

8

Разработване, 
инсталиране, 
модернизиране и 
поддръжка на компютърни
системи (вкл. за 
закупуване на техника и 
програмни продукти), вкл. 
разходи за наем на 
помещения и закупуване 
на офис оборудване. 

               7    2 865 646,66 1 465 204,35 1 549 111,77 792 060,42     

9

Организиране и 
провеждане от УО или РА 
на комисии за оценка и 
избор на проекти, вкл. 
заплащане на хонорар на 
външни членове на 
комисиите

               1        31 530,00         16 121,28                           -                       -

10

Подготвителни дейности, 
свързани с 
предефинирането на 
обхвата на другите 
необлагодетелствани 
райони, различни от 
планинските.

               2      133 750,00         68 386,34         107 000,00   54 709,07     

11
Изготвяне на оценките, 
описани в Раздел 9.

               1  119 100,00         60 895,80                           -                       -

12

Участие на 
администрацията, 
ангажирана с ПРСР в 
международни прояви, 
директно свързани с 
развитието на селските 
райони (вкл. такса 
участие).

             24     123 851,70      63 325,34       27 937,44       14 284,40     

13

Участие на 
администрацията, 
ангажирана в 
управлението, 
изпълнението, контрола, 
наблюдението, и оценката 
на ПРСР в технически 
срещи със службите на 
ЕК/комитети/ работни 
групи

             20      130 177,51          66 559,73      41 025,35    20 976,25     
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14

Разходи в размер до 80% 
от индивидуалните 
основни месечни заплати 
на персонала, изпълняващ 
дейности, пряко свързани с
ПРСР. Разходи за 
допълнително финансово 
стимулиране.

               6  18 585 259,87 9 502 638,24 14 559 437,98 7 444 236,62

15

Наемане на допълнителен 
персонал към УО и РА и 
разходи за 
възнагражденията за този 
персонал.

               6  11 570 604,41 5 916 046,84  8 120 280,81 4 151 897,34

16
Дейности за създаване и 
функциониране на НСМ 
след 31.12.2015 г.

               2   2 526 100,00     1 291 594,23          3 700,00     1 891,81     

17
Дейности за работа в 
мрежа и разрешаване на 
жалби.

              -                             -                      -                       -                       -

18

Наемане на независими 
консултанти 
(организации/експерти) за 
изпълнение на 
краткосрочни и 
дългосрочни задачи, 
свързани с ПРСР.

             13      213 656,88       109 242,70            91 910,00     46 993,56     

19

Наемане на консултанти 
(организации/експерти) от 
ЕС за обмяна на опит с 
администрацията при 
управлението, 
наблюдението, контрола и 
оценката на ПРСР.

              -                             -                      -                       -                       -

20
Извършване на проверки 
на място (пътни, дневни и 
нощувки)

               2          4 920,00           2 515,59                           -                       -

21
Изготвяне и изпълнение на
Антикорупционна 
стратегия 

              -                             -                      -                       -                       -

22
Подготовка на ваучерна 
система по Мярка 1 на 
ПРСР

              -                             -                      -                       -                       -

23

Извършване на обучения 
на (потенциални) 
бенефициенти по ПРСР 
(2014-2020)

              -                             -                      -                       -                       -

24

Дейности, свързани с 
подготовката на следващия
програмен период (след 
2020).

              -                             -                      -                       -                       -

25
Изготвяне на последваща 
оценка на ПРСР (2007-13).

               1      163 900,00         83 802,02          163 900,00    83 802,02     

О Б Щ О :            119 41 047 678,85     20 987 666,86 24 843 053,74 12 702 246,52
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Приложение: Макроикономически анализ

Забележка!

 Съгласно чл.2 ал.3 от дговора за изпълнение  Срокът за предоставяне на доклад с
текуща оценка на ПРСР (2014-2020) до 2018 г.,  от отразените коментари от
Комитета за наблюдение, е не по късно от 31.05.2019 г. 

Към момента на внасянето на настоящия доклад - 31 май 2019г., Комитет за
наблюдение все още не е бил провеждан. 
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