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2008 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2008 г. развитието на земеделския отрасъл продължава в условията на реално 
членство в ЕС. Наред с увеличената подкрепа, която ще получат българските земеделски  
производители като директни плащания, пазарна подкрепа и средства за развитие на селските 
райони, тяхното интегриране в европейския пазар ще изисква немалко усилия за спазване на 
добрите и моделни европейски практики, норми и стандарти за производство на 
висококачествена, безопасна за потребителите и конкурентоспособна продукция. 
Министерство на земеделието и храните, като отчита постигнатите резултати в развитието на 
аграрния отрасъл и има предвид, че настоящите реалности изискват умело съчетаване на 
общата европейска политика с националната, определя следните приоритети и цели на 
политиката си и действия за постигането им през 2008 г.  
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ПРИОРИТЕТ 1 

РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН И КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН  АГРАРЕН  СЕКТОР В УСЛОВИЯТА 
НА ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
ЦЕЛ 1 
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО С ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 
ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В  ИЗГОТВЯНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Участие в процеса на разработване и приемане от Европейската комисия на актове, 
свързани с прилагане на Общата селскостопанска политика; 

2. Актуализиране на българското законодателство чрез въвеждане на разпоредбите на 
новоприетите директиви на ЕС и своевременно им нотифициране пред Европейската 
комисия; 

3. Участие в процеса на разработване и приемане на нормативни актове от ЕС в сектор 
„Вино и спиртни напитки”, свързани с цялостната реформа в сектора; 

4. Участие в процеса на разработване и приемане от Европейската комисията на 
прилагащите актове във връзка с извършената реформа в сектор „Плодове и зеленчуци”; 

5. Участие в изготвянето и приемането от Европейската комисията на прилагащи актове 
във връзка с приетия от Съвета по земеделие и рибарство хоризонтален регламент за 
създаването на единна организация на пазарите на земеделски продукти; 

6. Разработване и приемане на наредби за условията и реда за изпълнение на мерките, 
заложени в петте приоритетни оси от Оперативна програма “Рибарство и аквакултури”, 
за създаване на необходимата  правна рамка за използване на финансовите ресурси, 
предоставени на България от Европейския фонд по рибарство; 

  
ЦЕЛ 2 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Подпомагане опазването на националния растителен генофонд; 
2. Усъвършенстване на сортовата структура и подобряване на възрастовата структура на 

трайните насажденията; 
3. Доизграждане на маточната база в градинарството; 
4. Реализация на целите и задачите, залегнали в „Стратегията по градинарство” 

/включваща овощарство, зеленчукопроизводство, етеричномаслени, лекарствени, 
декоративни и цветни култури/ и нейното актуализиране; 
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5. Въвеждане на нови технологии на отглеждане и насърчаване на производството и 
износа на качествена продукция; 

6.  Насърчаване създаването на организации на производители и групи производители на 
земеделска продукция, с цел подобряване качеството на произвежданата продукция и 
по-ефективна защита на правата и интересите на българските производители;  

7. Увеличаване дела на биологичното производство чрез въвеждане на нови стимули и 
схеми за производство и интегрирано производство; 

8. Изграждане на селскостопански пътища в земеделски земи за подобряване на достъпа 
до земеделските земи; 

9. Изпълнение на Национална програма за насърчаване производството на десертно 
грозде в Р България  до 2010 г. 

10. Подобряване структурата на производство на суров тютюн и създаване на условия за 
изпреварващо развитие на тютюневите сортови групи за експорт: 

- подобряване на сортовата структура; 
- модернизация на материално техническата база и изграждане на нови  мощности 

за сушене на едролистни тютюни. 
11. Описание и изпитване на сортове растения за вписване в каталог на сортовете 

земеделски и зеленчукови видове  на ЕС и в Официалната сортова листа на  Р 
България. Изготвяне и публикуване на бюлетин на новопризнатите сортове по 
международни стандарти;   

12. Полска инспекция и лабораторни анализи, с цел осигуряване на качествени 
сертифицирани семена за земеделските производители; 

13. Окачествяване и контрол на посадъчния материал; 
14. Поддържане на регистри на производители, заготвители и търговци на посевен и 

посадъчен материал и на изпитваните сортове, съгласно международното и национално 
право; 

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

16. Развитие и усъвършенстване на системата за контрол за ефективно съхранение на 
количеството и качеството на зърното, зърнопреработката и конкурентната търговия със 
зърно и зърнени продукти; 

17. Ежегодно окачествяване на реколтата от пшеница; 
18. Поддържане на публични регистри на лицензираните и регистрирани съхранители и 

търговци на зърно; 
19. Популяризиране на националните стандарти за опазване на земята в добро земеделско 

и екологично състояние. 
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ЦЕЛ 3 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Създаване на условия за окрупняване и технологично обновление на животновъдните 
ферми; 

2. Управление на генетичния ресурс на национално ниво, чрез целенасоченото му 
поддържане, усъвършенстване, използване и съхранение в т. ч. и на местни автохтонни 
породи.   

3. Подпомагане дейността на развъдните организации и асоциации за осъществяване 
дейностите по селекция и репродукция;   

4. Контрол върху дейността на развъдните асоциации; 
5. Подпомагане работата на продуктовите  бордове и на браншови организации и съюзи за 

прилагане на изискванията на Общата организация на пазара при производството и 
реализацията на животински продукти; 

6. Реализиране на задачите, поставени в Програмите за развитие на секторите за периода 
2007-2009 г., с приоритетно развитие на млечното и месодайно направление в 
овцевъдството, говедовъдството и биволовъдството;  

7. Реализиране на мерките, залегнали в Националната програма за развитие на 
пчеларството през периода 2008-2010 г.; 

8. Пълно прилагане на маркетинговите стандарти в сектор „Птиче месо и яйца”, 
поддържане и разширяване на информационната база данни за средните продажни цени 
на бройлери и яйца за консумация; 

9. Въвеждане на правилата за добрите практики при отглеждане на селскостопанските 
животни;   

10. Осъществяване на контрол по спазване на зоохигиенните и ветеринарномедицински 
изисквания; 

11. Поддържане на информационната система за постоянен контрол за спазване на 
изискванията на квотната система за краве мляко; 

12. Въвеждане на системата за трансфер на млечните квоти;   
13. Използване на количествата от Националния млечен резерв като средство за 

преструктуриране и окрупняване на млечните ферми в говедовъдството; 
14. Създаване на съвременна система от акредитирани лаборатории за постигане на 

качеството на суровото мляко, отговарящо на изискванията на ЕС; 
15. Създаване на условия за увеличаване на дела на окачествените по системата  

(S)EUROP животни; 
16. Създаване на условия за ценообразуване на базата на качествени критерии, чрез 

прилагане на съответните системи за оценка и класификация при месото; 
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17. Финансово подпомагане на техническото обслужване /апаратура/ при окачествяването и 
класификацията на кланичните трупове по скалата (S)EUROP; 

18. Подпомагане на интензивното изграждане на пасищни комплекси в предпланинските и 
планински райони. 

  
  
ЦЕЛ 4 
СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО - ПРИЛОЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ВНЕДРЯВАНЕТО 
ИМ В ПРАКТИКАТА 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Актуализиране на приоритетите за научни изследвания в аграрния сектор, съобразно 
нуждите на земеделското производство и развитието на селските райони; 

2. Разработване и въвеждане на система за смесено финансиране на научните 
изследвания, институционално и на програмно-проектен принцип; 

3. Въвеждане на система и изработване на методология за оценка на ефективността на 
използване на финансовите средства за научна дейност; 

4. Подкрепа за участието на научни колективи от българската аграрна и инженерна наука в 
международни научни програми и инициативи; 

5. Въвеждане на подготвителни програми за усвояване на част от структурните фондове за 
научни дейност; 

6. Интегриране в системата за директен трансфер на научни и научно-приложни продукти в 
националното и европейско земеделие; 

7. Модернизиране на материално-техническата база със съвременно оборудване; 
8. Подкрепа и стимулиране на млади учени, с цел задържането им в селскостопанската 

наука; 
9. Създаване на база и изграждане на научен капацитет за внедряване на технологиите за 

прецизно земеделие (precision farming). 
 
 

ЦЕЛ 5 
ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА АГРАРНИЯ СЕКТОР 
 
ДЕЙСТВИЯ 
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1. Осигуряване на качествено професионално образование и обучение на учениците от 
професионалните гимназии,  финансирани от МЗП и на възрастни в областта на 
аграрния сектор; 

2. Повишаване на професионалната квалификация на учителите; 
3. Придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника от  ученици 

и курсисти; 
4. Оптимизация и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗП; 
5. Разработване и реализация на мерки за закрила на деца с изявени дарби; 
6. Организиране на национални изяви (конкурси, състезания, изложби и др.) с ученици от 

професионалните гимназии; 
7. Оказване на съдействие за провеждане на професионално обучение на земеделски 

производители. 
8. Изготвяне на постоянна програма за обучение на класификатори за окачествяване и 

класификация на кланични трупове по скалата (S)EUROP. 
 
ЦЕЛ 6 
ПОВИШАВАНЕ ЗНАНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ЗА АГРАРНИЯ БИЗНЕС И 
ИНФОРМИРАНОСТТА ИМ ЗА ИНОВАЦИИТЕ В СЕКТОРА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪВЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Съдействие за прилагането на добрите земеделски практики от земеделските 
производители; 

2. Изготвяне на материали във връзка с прилагането на Условията за поддържане на 
земята в добро земеделско и екологично състояние, Системата за кръстосано 
съответствие и Добрите фермерски практики; 

3. Провеждане на информационни кампании и разяснителни срещи със земеделски 
стопани във връзка практическото приложение на Условията за поддържане на земята в 
добро земеделско и екологично състояние; 

4. Оказване съдействие при окомплекотоване на документи за кандидатстване по 
одобрените мерки от Националния план за развитие на селските райони 2007-2013 
година; 

5. Предоставяне на земеделските производители на специализирани съвети и консултации; 
6. Осигуряване на информационни и образователни материали в областта на земеделието; 
7. Оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на 

европейските изисквания при производството на качествена и конкурентоспособна 
продукция; 

8. Стимулиране на публично-частното партньорство в областта на консултантските услуги. 
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9. Провеждане на информационни кампании във връзка с все по-мащабното прилагане на 
системата за окачествяване и класификация на кланични трупове по скалата (S)EUROP. 

 
 
 
ЦЕЛ 7 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАЦИИТЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Разработване на стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите; 
2. Изготвяне на оперативна програма за реконструкция, модернизация и експлоатация на 

хидромелиоративния фонд, изграден с държавни средства и язовирите – публична 
държавна собственост;  

3. Правен, финансов и технически надзор върху дейността на сдруженията за напояване; 
4. Преструктуриране на дружествата, стопанисващи хидромелиоративния фонд, изграден с 

държавни средства. Изпълнение на комплексни проекти по уедряване, за създаване на 
напоителни полета или възстановяване на хидромелиоративната мрежа; 

5. Насърчаване на инвестициите в напояването чрез изграждане и възстановяване на 
хидромелиоративната инфраструктура; 

6. Увеличаване ефективността по поддържане на обектите за предпазване от вредното 
въздействие на водите чрез разработване на 10-годишна инвестиционна програма за 
обекти от национално значение;  

7. Засилване на дейностите по борба с ерозията, чрез изграждане на противоерозионни 
съоръжения и контрол при прилагането на противоерозионните мероприятия чрез 
изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма. Интегриране на противоерозионните 
мероприятия в проектите за уедряване; 

8. Насърчаване на  публично – частното партньорство, с оглед разширяване на участието 
на бизнеса във финансирането и/или управлението, поддържането и изграждането на 
обекти свързани с подобряването на хидромелиоративната инфраструктура, чрез 
предоставянето им на  концесия; 

9. Успешно усвояване на средства от фондовете на ЕС за изграждане на модерна 
хидромелиоративна инфраструктура. Дейности по създаването на сдружения за 
напояване, съвместно с прилагането на комплексни проекти по уедряване, за създаване 
на напоителни полета или възстановяване на хидромелиоративната мрежа; 

10. Създаване, поддържане и актуализиране на ГИС за таблична, графична и текстова 
информация за обектите от хидромелиоративната инфраструктура; 

11. Насърчаване на иновациите и въвеждане на добри практики в областта на 
хидромелиорациите.   
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ЦЕЛ 8 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ И ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Изпълнение на Стратегията за комасация на земеделските земи за периода 2007-2013 г.;  
2. Разработване на Програма за прилагане на комасацията 2007-2013 г. за конкретизиране 

на мерките и начините за борба с неблагоприятните тенденции в поземлените 
отношения;  

3. Разработване на концепции за създаване на поземлена банка, комасационни проекти, 
свързани с напоителни дейности и подобряване на територии, засегнати от 
инфраструктурни обекти и урбанизацията;  

4. Прилагане на процедури за изпълнение на доброволни проекти за уедряване, на проекти 
за уедряване в случаи на частно инвестиране и в случаите на финансиране по Програма 
за развитие на селските райони;  

5. Усъвършенстване на нормативната уредба, насочена към ограничаване на 
неправомерно ползване на земеделските земи;  

6. Разработване на стратегия, вкл. и утвърждаване на национален субект, пряко участващ 
на пазара на земеделските имоти; 

7. Разширяване на обхвата и достъпа до информация за състоянието на поземлената 
собственост по землища;  

8. Създаване на гъвкава структура за управление на комасационни проекти; 
9. Изготвяне на правила за облекчаване на финансовата тежест за собственици на 

земеделски земи за дейности по кадастралната карта и регистри в частта й за 
земеделските земи; 

10. Установяване на регламент и процедури за обмен на данни с Агенция по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК) и Агенцията по вписванията; 

11. Създаване на специализирани  комасационни карти и регистри; 
12. Приключване процесите по оземляване и обезщетяване на правоимащи лица; 
13. Изготвяне на правила за усъвършенстване на управлението на земите от ДПФ и 

процедури при участието му в проекти за комасация; 
14. Използване и усъвършенстване на съществуващи ГИС системи за прилагането на добри 

практики в управлението на поземлените отношения; 
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15. Осъвременяване на почвените карти и изпълнение на проекти за създаване на зони за 
трайни насаждения; 

16. Осъвременяване на методите за оценка на продуктивните и технологични качества на 
земеделските земи, с цел по-прецизно определяне на други необлагодетелствани 
райони, съгласно изискванията на ЕС и за нуждите на комасацията; 

17. Изготвяне на правила и осигуряване на улеснен достъп по съществуващата информация 
за почвените ресурси; 

18. Интеграция на сателитна информация (сателитни изображения) в съществуващите 
информационни системи и регистри и ползването им за актуализация на картата за 
почвената покривка. 

 
 
ЦЕЛ 9 
ОСИГУРЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА БЕЗОПАСНА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ТЕХНИКА 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Ефективен контрол на техническото състояние и безопасността на техниката при работа 
и транспорт 

2. Типово одобрение и сертифициране на новата техника 
3. Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип; 
4. Изпитване и изследване на нова и употребявана земеделска техника; 
5. Изпитване и проверки, свързани с одобряване на типа на колесни трактори за селското и 

горското стопанство и прикачна техника, компоненти и системи за тях; 
6. Изпитване и оценка на съответствието на факторите на работната среда на техниката; 
7. Оказване на методическа подкрепа на инвестиционните процеси в земеделските 

стопанства и агрофирмите, организиране на съвместно използване и непосредствен 
контрол на техниката на регионално ниво, чрез областните звена на Контролно-
техническата инспекция, Центровете за изпитване на земеделска и горска техника и 
резервни части и Национална служба „Съвети в земеделието”. 

 
ЦЕЛ 10 
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ГЪВКАВОСТ НА ИЗГРАДЕНАТА 
АГРОСТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА, ОТГОВАРЯЩА НА НАЦИОНАЛНИТЕ НУЖДИ И 
ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА СТАТИСТИКА 
 
ДЕЙСТВИЯ 
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1. Провеждане на статистическите изследвания, включени в Националната програма за 
статистически изследвания – заетост и използване на земята, производство от основни 
земеделски култури и зеленчуци, лозя, овощни насаждения, животновъдство и 
животински продукти, структура на земеделските стопанства; 

2. Поддържане на функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация, 
осигуряваща данни за доходите от земеделска дейност – функциониране на 
Националния комитет за управление на системата, поддържане на стабилна извадка от 
стопанства за наблюдение, изграждане на интегрирана система за въвеждане, контрол и 
анализ на данните и използването им на национално и регионално ниво; 

3. Провеждане на статистически изследвания, които не са включени в Националната 
програма за статистически изследвания, за получаването на допълнителна информация 
за разработването на краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на аграрния 
сектор; 

4. Участие в пилотни проекти на Евростат за подобряване на качеството на земеделската 
статистика и покриване със статистическа информация на неизследвани аспекти от 
земеделската дейност на национално и европейско ниво. 

 
ЦЕЛ 11 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И СРАВНИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БРОЯ И РАЗМЕРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В СТРАНАТА, С ОГЛЕД 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТРУКТУРИ 

 

ДЕЙСТВИЯ 

1. Подготовка на Преброяването на земеделските стопанства в България през  2010 г.: 
– изготвяне на Закон за провеждане на Преброяване на земеделските стопанства в 

България през 2010 г. и бюджет за неговото реализиране; 
– подготовка на статистически инструментариум за преброяването; 
– осигуряване на технически и административен капацитет за реализиране на 

планираните дейности. 
 
ЦЕЛ 12  
ЕФЕКТИВНО НАЦИОНАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Управление и координиране прилагането на регионални програми за развитие на 

земеделието - Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-
Сакар, Програма за развитие на земеделието в Северозападна България и Програма за 
алтернативно земеделие в Родопите; 
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2. Прилагане на схемите за национално подпомагане под формата на държавни помощи, в 
съответствие с правилата на правото на Европейския съюз. 

 
 
 
 
 
ЦЕЛ 13 
СТИМУЛИРАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В 
ЕДИННИЯ ПАЗАР НА ЕС 
 
ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Изпълнение на националните мерки и процедури, свързани с вписването в Европейския 

регистър на защитените географски наименования за произход и географски указания 
или Европейски регистър на храни с традиционно специфичен характер на български 
защитени географски наименования или храни с традиционно специфичен характер – 
разглеждане и одобряване на кандидатстващите досиета, подадени от групи 
производители в рамките на Постоянна междуведомствена консултативна комисия по 
географски означения и храни с традиционно специфичен характер; 

2. Изпълнение на националните мерки и процедури, свързани с обезпечаване на контрол за 
съответствие със заявената спецификация за земеделски продукти и храни със 
защитени географски наименования и упражняване на надзор върху дейността на 
контролиращите  лица; 

3. Изграждане и поддържане на регистри на производителите на земеделски продукти и 
храни със защитени географски означения, на производителите на храни с традиционно 
специфичен характер и на контролиращите лица; 

4. Изпълнение на национални мерки и процедури, свързани с одобрение на 
промоционалните програми от ЕС. 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
  

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В КОНТЕКСТА НА ПЪРВИЯ ПЛАНОВ 
ПЕРИОД В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2007-2013 година 
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ЦЕЛ 1 
ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ОБЩНОСТТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Качествено и срочно изготвяне и съгласуване с ЕК на програмните документи на 
България за прилагане на политиката на ЕС в областта на развитието на селските 
райони – Национален стратегически план и Програма за развитие на селските райони  за 
периода 2007-2013 год. 

 
ЦЕЛ 2 
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОСНОВАН НА ИНОВАЦИИ 
ХРАНИТЕЛЕН СЕКТОР  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Модернизиране на технологиите и въвеждане на модерни практики за управление на 
земите и водите; 

2. Насърчаване на иновациите в хранителната верига с цел производство на нови продукти 
с висока стойност; 

3. Разнообразяване на дейностите в рамките на земеделието; 
4. Подобряване на уменията и знанията на работната сила; 
5. Модернизиране на фермите, с цел подобряване на въздействието им върху околната 

среда; 
6. Адаптиране на структурата на стопанствата и собствеността върху земята към нуждите 

на традиционни или иновативни производства по землища или общини; 
7. Стимулиране на общините за поддържане и подобряване състоянието на 

селскостопанската пътна мрежа, чрез прилагане на мерки по Програмата за развитие на 
селските райони.  

 
ЦЕЛ 3 
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Опазване и възстановяване на важни местообитания и екосистеми, в съответствие с 
националните и европейските цели за спиране загубата на биоразнообразието до 2010 
г.;   
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2. Подобряване качеството на водите и предотвратяване на замърсяването от земеделски 
източници, в съответствие с екологичните правни задължения в ЕС, включително 
Нитратната Директива и Рамковата Директива за водите;    

3. Предпазване на почвата от деградационни процеси и опазване на почвеното плодородие 
чрез изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма;  

4. Развитие на потенциала за производство на възобновяема енергия, в съответствие с 
националните цели и целите на ЕС.  

 
ЦЕЛ 4 
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, РАЗНООБРАЗЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И 
РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Модернизиране на инфраструктурата и основните услуги в населените места от селските 
райони; 

2. Съхраняване, обновяване и развитие на културно-историческото наследство на селските 
райони; 

3. Създаване на възможности за заетост на местното население извън земеделието. 
 
ЦЕЛ  5 
МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Създаване на социален капитал и придобиване на умения за разработване и изпълнение 
на местни подходи и стратегии за развитие; 

2. Подпомагане подготовката и прилагането на местни стратегии за развитие; 
3. Насърчаване на сътрудничеството между селските райони, както и международното 

сътрудничество. 
 
ЦЕЛ 6 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ 
ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ  И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА 
  
ДЕЙСТВИЯ 
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1. Идентифициране, анализ и осигуряване на информация, обмен на опит и знания за 
добри практики, приложими в България и в другите страни – членки на ЕС; 

2. Подкрепа на изграждането и укрепването на  капацитета на местните инициативни групи 
както и улесняване и стимулиране на между-териториалното и транс-националното им 
сътрудничество;  

3. Осигуряване представянето на Националната селска мрежа на България в Европейската 
мрежа за развитие на селските райони. 

 
 
ЦЕЛ 7 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Акредитиране от Министъра на земеделието и продоволствието на Разплащателната 
агенция по отношение на извършване на плащанията от ЕЗФРСР; 

2. Издаване на наредби за прилагане на мерките за развитие на селските райони; 
3. Въвеждане на единна система за администриране и контрол на дейностите при 

усвояване на средствата от ЕЗФРСР, с откриване на приходна сметка в търговска банка, 
с цел акумулиране на лихви в полза на програмата; 

4. Включване на териториалните структурни звена на разплащателния орган при 
управлението на помощта за развитие на селските райони;   

5. Проследяване на мониторинговите индикатори, оценяващи напредъка на финансовите и 
физически показатели при извършване на секторен анализ; 

6. Минимизиране на риска от некоректно разпределение на помощта, превантивно 
ограничаване на възможностите за  злоупотреби. 

 
ЦЕЛ 8 
ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ПОДКРЕПА ОТ ЕЗФРСР 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Популяризиране приноса на Европейската общност за развитието на селските райони 
пред бенефициентите и обществеността и осигуряване на прозрачност на помощта по 
Европейския Земеделски фонд  за развитие на селските райони; 

2. Информиране на широката общественост и потенциалните бенефициенти за 
възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони (2007-
2013г.). 
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ПРИОРИТЕТ 3 
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И ПАЗАРНА ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРИНЦИПИ И 
ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО У НАС 

 
ЦЕЛ 1 
ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА 
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ПАЗАРНАТА ПОДКРЕПА   
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Изготвяне на анализи и информация, свързани с приложението на схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП); 

2. Изготвяне на анализи и информация, свързани с приложението на схемата за 
национални доплащания (СНД);  

3. Изготвяне на анализи и информация, свързани с приложението на схемата за енергийни 
култури (СЕК); 

4. Изготвяне на анализи и информация, свързани с приложението на политиката на 
пазарна подкрепа на ЕС, в рамките на I-ви стълб на ОСП: 

- Интервенция на зърно и ориз; 
- Интервенция на млечни продукти и продукти на месопроизводството; 
- Пазарни мерки в сектор „Вино”; 
- Пазарни мерки в сектор „Плодове и зеленчуци”; 
- Издаване на експортни лицензии и сертификати и изплащане на 

възстановявания при износ от сектор „Търговски механизми”; 
- Прилагане на мерки по „Национална програма по пчеларство за тригодишния 

период 2008-2010 година”; 
- Прилагане на системата за лицензиране на вноса на земеделски продукти; 
- Докладване в Европейската комисия на пазарна информация (цени, издадени 

лицензии за внос и износ, складови интервенционни запаси на млечни продукти) 
за земеделските продукти, обхванати от Общата организация на пазарите; 

- Прилагане на преходните мерки при търговията със земеделски и захарни 
продукти в изпълнение на разпоредбите на Закона за свръхзапасите от 
земеделски и захарни продукти и Регламенти 1683/2006 и 1862/2006; 

- Прилагане на мерки по промоционални програми в ЕС и трети страни; 
- Прилагане на годишни планове за разпределение на храни от интервенционни 

запаси за социално слаби; 
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- Предоставяне на помощ за преструктуриране на предприятия, производители на 
цвеклова захар и изоглюкоза; 

- Регистрация на рецепти за преработени продукти извън Анекс І. 
 

 
ЦЕЛ 2 
ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА 
АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Поддържане и актуализиране на регистъра на земеделските производители; 
2. Поддържане на архива от цифрови модели на картата на възстановената собственост; 
3. Поддържане и актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели; 
4. Регистрация на нови блокове на земеделски стопанства, техните ползватели и начин на 

трайно ползване на тези блокове;  
5. Разработване на контролни и аналитични справки и отчети, предоставящи данни и 

информация за анализ на развитието и участието по отделните схеми; 
6. Усъвършенстване на централизирания електронен достъп до регистрите, необходими за 

дейността на МЗП и Разплащателната агенция;  
7. Финализиране на информационна система за нуждите на прилагането на схемите за 

подпомагане по пазарните механизми; 
8. Финализиране на информационна система за нуждите на прилагане на мерките по 

„Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 година”; 
 
ЦЕЛ 3  
ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ И СПАЗВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ СТРАНА НА 
РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ - НАДЕЖДЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ 
ВЪРХУ ОТОРИЗИРАНЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА И ИЗПЛАЩАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС   
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Извършване на годишна сертификация на Разплащателната агенция; 
2. Извършване на мониторинг на дейностите на Разплащателната агенция от страна на 

Звено „Наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция”;  
3. Навременно отразяване и прилагане на препоръките, направени от ЕК по отношение 

дейността на Разплащателната агенция. 
 

ЦЕЛ 4 
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ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 
ГАРАНТИРАНЕ   
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Прилагане на механизмите на Общата селскостопанска политика в отделните сектори; 
2. Изготвяне и приемане на наредби, определящи реда и условията за подпомагане по 

съответните мерки, свързани с усвояване на средствата от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието; 

3. Ежемесечно изпращане на обобщена информация до ЕК с цел планиране на разходите и 
сравняване на размера на средствата; 

 
ЦЕЛ 5 
ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Предоставяне на съвети за прилагане на схемите, заложени в ОСП в земеделската 
практика;  

2. Разясняване на механизмите за пазарна подкрепа на ЕС, насочена към 
селскостопанските производители и преработватели; 

3. Оказване съдействие на земеделските стопани при попълване документи за 
кандидатстване за директни плащания и пазарна подкрепа; 

4. Предоставяне на информация на земеделските стопани, свързана със системата за 
идентификация на земеделските парцели;  

5. Изготвяне на рекламни брошури, презентации и своевременно предоставяне на 
информация за публикуване на интернет-страниците на ДФ „Земеделие” и на МЗП.  

 

 
ПРИОРИТЕТ  4 

 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ НА БАЗА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА “РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 
 
ЦЕЛ 1 
ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА 
РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 
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1. Провеждане на Общата политика по рибарството на ЕС в България и осъществяване на 
структурната политика посредством Европейския фонд по рибарството (ЕФР); 

2. Повишаване на административния капацитет на ИАРА като администрация, отговорна за 
прилагане на Общата политика в областта на рибарството на ЕС в    Р България и 
определена като Управляващ орган по отношение на ЕФР; 

3. Ефективно участие в работата на институциите на ЕС, както и в двустранни и 
многостранни договори, споразумения и конвенции по рибарство, по които България е 
страна; 

4. Изготвяне на програмни документи, законови и подзаконови нормативни актове в 
областта на рибарството и аквакултурите. 

 
ЦЕЛ 2  
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА РИБАРСКИЯ 
СЕКТОР 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Модернизиране на Черноморския риболовен флот и неговото приспособяване спрямо 
рибните запаси на устойчиво ниво; 

2. Насърчаване на устойчива аквакултура; 
3. Поддържане устойчиво ниво на активност на риболова във вътрешни водоеми; 
4. Разнообразяване на продукцията и въвеждане в производството на нови и 

нетрадиционни видове хидробионти с добри пазарни перспективи; 
5. Оптимизиране на производствените процеси в аквакултурата чрез разработване и 

внедряване на нови технологични решения; 
6. Формиране и поддържане на генофонд от стопански ценни сладководни видове риби и 

създаване на племенно-селекционни центрове; 
7. Оценка на трофичността на вътрешните водоеми с оглед на ефективното управление и 

експлоатация на рибните ресурси; 
8. Повишаване на качеството и безопасността на продукцията в аквакултурата; 
9. Въвеждане на добри производствени практики;  
10. Създаване на база данни с разработени научни продукти.  

      
 
ЦЕЛ 3 
ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
РИБОЛОВНИТЕ СЪДОВЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 
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1. Подобряване и поддържане на Сателитната система за наблюдение на риболовните 

кораби; 
2. Закупуване на електронни устройства за събиране и трансфер на данни за риболовната 

дейност; 
3. Закупуване на ИТ оборудване и устройства за събиране, обработка и съхранение на 

данни за риболовната активност; 
4. Закупуване на компютърна техника за инспекторите по риболовен надзор от 

Териториалните звена на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; 
5. Предоставяне на електронни дневници за корабите от Регистъра на ИАРА за 

риболовните кораби; 
6. Партньорска дейност с научни институти с цел осигуряване на необходимата научна 

информация за сектор "Рибарство"; 
7. Обучение на експертите и на инспекторите по риболовен надзор на ИАРА, както и 

обучение на рибарите и заетите в сектора.  
 
ЦЕЛ 4 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Създаване на организации на производителите, които да представляват интересите в 
сектора; 

2. Подкрепа за създаване на рибарски групи и изготвянето на местни стратегии за 
развитие; 

3. Улесняване на работата в мрежа на рибарските групи чрез обмен на иновативни 
дейности, идеи и добри практики в групите; 

4. Прилагане на местните стратегии за развитие. 
 
 
ЦЕЛ 5 
РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА РИБНИ ПРОДУКТИ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Създаване на пазари на едро и центрове за първа продажба (тържища) и пазари на едро 
(борси); 

2. Модернизиране и подобряване на съоръженията за преработка на продуктите от 
риболов и аквакултури; 
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3. Увеличаване на дела на предлаганите на пазара преработени продукти (нарастване на 
добавената стойност); 

4. Подобряване на имиджа на рибните продукти, с оглед повишаване средната им 
консумация на глава от населението. 

 
ЦЕЛ 6 
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ РИБАРСКИ 
ФОНД 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Изпълнение на Националният стратегически план за развитие на сектор „Рибарство и 
аквакултури” за 2007-2013 г. и Оперативната програма „Рибарство и аквакултури 2007-
2013 г.”; 

2. Изработване на Информационна система, съвместима с информационните системи на 
Общността: Infosys и SFC 2007, както и с MIS системата за информация по отношение 
усвояването на средства от структурните фондове; 

3. Оценка на извършените от бенефициентите разходи в съответствие с регламентите на 
ЕС, както и изискванията на националното законодателство с цел гарантиране 
финансовите интереси на Общността и спазване принципа за добро финансово 
управление; 

4. Разработване на технологични проекти за изграждане на нови ферми и ефективна 
рибностопанска експлоатация на водните басейни;  

5. Подаване на годишни и окончателни доклади до Европейската комисия. 
 

 
 
 
ЦЕЛ 7 
ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ПОДКРЕПА 
 
ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Изработване на Комуникационна стратегия /Комуникационни инициативи/ и Работен план 

за популяризиране на Оперативна програма „Рибарство и аквакултури 2007 – 2013 г.”. 
2. Изграждане на Националната информационно-статистическа система за рибарския 

сектор. 
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ПРИОРИТЕТ  5 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ВЕТЕРИНАРЕН И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ ПО ЦЯЛАТА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА 
 
ЦЕЛ 1 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН  КОНТРОЛЕН ОРГАН ПО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА 
ХРАНИТЕ ПО ЦЯЛАТА ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Инициира разработване на стратегия за създаване на Агенция за безопасност на 
храните с подкрепата на другите компетентни ведомства;  

2. Изготвяне на анализ на структурата и дейността на съществуващите организации по 
безопасност на храните; 

3. Разработване на Устройствен правилник на Агенцията; 
4. Актуализиране на съществуващата нормативна уредба – закони, наредби, инструкции и 

правилници, регламентиращи дейностите по безопасност и контрол на храните и 
фуражите; 

5. Обособяване на сграден фонд и назначаване на служители в Агенцията по безопасност 
на храните, на централно ниво;  

6. Преструктуриране на регионалните звена на организациите по безопасност на храните в 
България; 

7. Обособяване на сграден фонд и назначаване на служители в регионалните структури на 
Агенцията по безопасност на храните;  

8. Верификация на дейностите на органите, извършващи официален контрол;   
9. Въвеждане на стратегията на Европейската общност за безопасни храни за 

европейските потребители („От фермата до вилицата”);  
10. Преструктуриране на системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (Система  

RASFF). 
  

 
ЦЕЛ 2  
ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Разработване на стратегии, програми и проекти за нормативни актове в областта на 
здравеопазването на животните; 
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2. Изпълнение на държавната профилактична програма и одобрени от ЕК програми за 
надзор и ердикация на някои заразни болести по животните”; 

3. Осъществяване на контрол за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение 
към животните; 

4. Осъществяване на контрол върху идентификацията на животните; 
5. Осъществяване на контрол върху ветеринарномедицинската дейност; 
6. Подобрение на диагностичната схема за контрол на здравословното състояние на 

животните;  
7. Реализиране на национална програма за борба с ехинококозата, съвместно с 

Министерство на здравеопазването; 
8. Изпълнение на програма за обезвреждане на странични животински продукти.  
 

  
ЦЕЛ 3 
ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ДОБИВ, 
ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Прилагане на процедура за въвеждане на преходен период, до края на 2009 г., за 
предприятия, които няма да могат да постигнат съответствие със структурните 
изисквания на европейското законодателство до края на 2007 г., но имат капацитет да 
постигнат съответствие в рамките на преходния период; 

2. Разработване на стратегии, програми и проекти за повишаване на ефективността на 
контрола, извършван от компетентните органи по безопасността на храните от 
животински произход; 

3. Извършване на одит на система HACCP; 
4. Използване на системата за бързо съобщаване за храни и фуражи (Система RASFF); 
5. Използване, поддържане и актуализиране на система за проследяване на търговията с 

животни, суровини, продукти и храни от животински произход (Система TRACES); 
6. Осъществяване на контрол в обектите за добив, производство, преработка, съхранение, 

пакетиране и препакетиране и търговия на суровини и храни от животински произход; 
7. Осъществяване на граничен ветеринарен контрол; 
8. Осъществяване на ветеринарномедицински контрол върху фуражи, фуражни добавки и 

адитиви, по отношение на тяхната безопасност; 
9. Осъществяване на контрол върху ветеринарномедицинските продукти; 
10. Осъществяване на контрол за наличие на остатъци от ветеринарномедицински 

препарати и замърсители на околната среда в животни и хранителни продукти от 
животински произход; 

11. Осъществяване на карантина при внасяне на животни. 
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ЦЕЛ 4 
ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Контрол за изпълнение на изискванията за хигиена и проследяемост на фуражите на 
всички етапи по веригата: производство, преработка, разпространение, транспорт, 
включително първично производство и изхранване на фуражи; 

2. Контрол за изпълнение на изискванията за регистрация и одобрение на предприятията 
от фуражния сектор; 

3. Поддържане на публични регистри на одобрени и регистрирани предприятия от 
фуражния сектор; 

4. Осъществяване на контрол за наличие на забранени за влагане фуражни добавки и 
нежелани вещества при производство и търговия с фуражи; 

5. Осъществяване на контрол за спазване условията за употреба на фуражните добавки и 
за съответствие на декларираните данни при разпространението на фуражи.  

 
ЦЕЛ 5 
ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВИНАТА И ПРОДУКТИТЕ ОТ ГРОЗДЕ И 
ВИНО 
 
ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Поддържане на лозарския регистър в актуално състояние и изготвяне на инвентар на 
производствения потенциал чрез: 

‗ поддържане актуалността и интегритета на информационната система за 
контрол в лозаро-винарския сектор;  

‗ въвеждане в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор на 
декларации за изкореняване, за презасаждане, за промяна в структурата на 
лозарски стопанства; 

‗ въвеждане в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор на 
заявления за придобиване права на засаждане от Националния резерв и 
засаждане на нови лозя; 

‗ въвеждане в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор на 
декларации за реколта от грозде ; 

‗ въвеждане в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор на 
актуални кадастрални данни структурата; 
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‗ въвеждане в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор на 
данни от контрол на място ; 

‗ сравнение на ортофото снимките на земеделските земи с Картата на 
възстановената собственост (КВС) по отношение на винените лозя и 
идентификация на всички имоти, които имат различия по КВС. 

2. Проверка на място на лозарски стопанства при идентификация на площи, предназначени 
за засаждане на винени лозя, при структурна промяна на лозарските стопанства, при 
проверка за преструктуриране;  

3. Разясняване и оказване помощ на гроздопроизводители, желаещи да се включат в 
мерките по преструктуриране и конверсия на винените лозя за кампания 2006/2007, 
2007/2008 и 2008/2009; 

4. Извършване на проверки на място на лозарски имоти с GPS; 
5. Актуализиране на информацията за правния статут, регистрацията и данните от 

декларациите на производителите; 
6. Извършване на планови проверки на производителите; 
7. Извършване на съвместни проверки с други органи;      
8. Издаване на контролен номер на качествени вина, произведени в определен район; 
9. Издаване на удостоверение за съответствие на вината при кандидатстване за издаване 

на лицензия за износ;     
10. Заверяване на декларация на производител за предадени вторични продукти при 

извършване на задължителна дестилация; 
11. Извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за 

износ, на качествени вина, произведени в определен район, на вторични продукти от 
грозде и вино. 

 
  
ЦЕЛ 6 
ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на маркетинговите стандарти и 
контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци; 

2.  Извършване на ефективен контрол за съответствие с изискванията за качество на 
пресни плодове и зеленчуци при износ, от внос и на вътрешен пазар; 

3. Изграждане и поддържане на система за анализ на риска; 
4. Актуализиране и поддържане на базата данни за търговците на пресни плодове и 

зеленчуци. 
5. Извършване на контрол за съответствие с минималните изисквания за качество на 

пресни плодове и зеленчуци, предназначени за преработка 



 260

 
 
ЦЕЛ 7 
ОПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ОТ ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕНАСЯНЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КАРАНТИННИ ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ 
ПРОДУКТИ  
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Изпълнение на изискванията, заложени в международната конвенция по растителна 
защита; 

2. Ефективен граничен и вътрешен фитосанитарен контрол за карантинни вредители при 
внос на територията на ЕС от трети страни на растения и растителни продукти; 

3. Контрол върху производството и търговията с растения и растителни продукти и 
ефективни наблюдения на територията на страната по отношение на карантинни 
вредители по растенията и растителните продукти; 

4. Осигуряване на износ на растения и растителни продукти, съгласно фитосанитарните 
изисквания на страната-вносител; 

5. Разработване и провеждане на фитосанитарни мониторингови програми при различни 
растителни видове за предотвратяване разпространението на карантинни вредители, с 
цел улеснение на търговията; 

6. Изграждане и укрепване на лабораторно-диагностична мрежа за диагностика и 
идентификация на карантинни вредители и здравно окачествяване на посевния и 
посадъчния материал, произвеждан в страната; 

7. Осъществяване на обмен на информация и данни чрез системата „EUROFIT” за бърз 
обмен на информация за установени огнища от карантинни вредители или заловени 
такива на външни граници на ЕС. 

 
 

ЦЕЛ 8 
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ, 
СЪХРАНЯВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕНТО, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНА 
РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ, ЗАЩИТА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С ПЕСТИЦИДИ 
 
ДЕЙСТВИЯ 

1. Ефективно функциониране на системата за наблюдение, диагностика, прогноза и 
сигнализация за борба с вредителите; 
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2. Информиране на земеделските производители за появата, плътността, степента на 
нападение от вредители и оповестяване на сроковете, начините и средствата за борба с 
тях; 

3. Разработване на краткосрочни, средносрочни, сезонни и годишни прогнози за появата на 
болестите и неприятелите по земеделските култури в различните агроекологични 
райони; 

4. Прилагане принципите на „Добрата растителнозащитна практика” по култури при 
производството на растително продукция; 

5. Внедряване на принципите за интегрирано производство на растения и растителни 
продукти; 

6. Изпитване, разрешаване и пререгистрация на ефикасни, максимално безопасни за 
здравето на хората и животните, щадящи околната среда продукти за растителна 
защита; 

7. Ефективен контрол върху предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна 
защита и торове; 

8. Контрол върху растенията и растителни суровини, почви и поливни води за съдържание 
на химични и биологични замърсители; 

9. Мониторинг на остатъци от пестициди и микотоксини в растения и суровини от    
растителен произход; 

10. Оценка на нивата на пестицидните остатъци в растителните суровини и съответствието 
им с определените максимално допустими количества пестициди. 
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ІІ.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА 
В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ 2008 Г. 

 
Финансовото обезпечаване на държавната политика, която Министерство на земеделието 

и храните ще провежда в областта на земеделието, рибното стопанство и храните през 2008 г. 
се осигурява от субсидия от републиканския бюджет в размер на 272 045 хил.лв. и собствени 
приходи –  117 517 хил.лв.  

Политиката на МЗХ през 2008 г. ще се реализира чрез изпълнението на програми, общите 
разходи за които се предвижда да възлязат на  389 562 хил. лв., разпределени както следва:  
 

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПРОГРАМИТЕ СУМА 
(лева) 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ        361 689 100     

Програма 1 Земеделски земи          71 184 909     

Програма 2 Природни ресурси в селските райони              509 388     

Програма 3 Растениевъдство        135 076 607     

Програма 4 Фитосанитарен контрол и растителна защита           8 544 250     

Програма 5 Хидромелиорации           8 944 720     

Програма 6 Здравеопазване на животните         25 496 819     

Програма 7 Животновъдство           7 692 017     

Програма 8 Организация на пазарите           1 078 704     

Програма 9 Агростатистика, анализи и прогнози           1 245 620     

Програма 10 Научни изследвания         23 301 745     

Програма 11 Съвети и консултации           1 567 675     

Програма 12 Образование         50 171 533     

Програма 13 Земеделска техника           2 780 000     

Програма 14 Качество на храните           1 730 710     

Програма 15 Безопасност на храните и фуражите         21 045 225     

Програма 16 Подобряване на живота в селските райони           1 319 178     

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ           4 843 900     

Програма 17 Рибарство и аквакултури           4 843 900     
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Програма  18 Администрация         23 028 600     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 


