МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЪР

Напредъка в прилагането на Програма САПАРД и Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013 г.), включително разплащането
на средствата по двете програми
І. ПРОГРАМА САПАРД
До момента по мерките от Програма САПАРД има одобрени 3 509 проекта със
субсидия на стойност 1 375 638 640,37 лв. Анулирани са 790 проекта със субсидия на
стойност 347 537 517,89 лв.. Изпълнени са 2 424 проекта и е изплатена субсидия в размер
на 798 747 376,62 лв. както следва:
По мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства са платени 1451 проекта със
субсидия на обща стойност от 334 339 782,71 лв.
По мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и рибни
продукти са платени 258 проекта със субсидия на обща стойност от 252 253 138,12 лв.
По мярка 2.1 Развитие и разнообразяване на икономическите дейности.
Предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи са
платени 422 проекта със субсидия на обща стойност от 85 572 668, 60 лв.
По мярка 1.2.1 Пазари на производителите и тържища са платени 4 проекта със
субсидия на обща стойност от 10 605 250.64 лв.
По мярка 1.5 Създаване на организации на производителите са платени 2 проекта
със субсидия на стойност 79 259,37 лв.
По мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски
стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти са платени 15 проекта със
субсидия на обща стойност 2 349 427,78 лв.
По мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското
наследство и културни традиции са платени 132 проекта със субсидия на обща стойност
59 073 477,37 лв.
По мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура са
платени 32 проекта със субсидия на обща стойност 52 402 126,37 лв.
По мярка 3.1 Подобряване на професионалното обучение са платени 3 проекта със
субсидия на обща стойност 398 613,45 лв.
По мярка 4.1 Техническа помощ са платени 11 проекта със субсидия на стойност
945 280,57 лв..
По мярка 1.3 Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната
среда са платени 94 проекта със субсидия на обща стойност от 728 351,64 лв.
След спирането на плащанията по мерки 1.1, 1.2, 2.1 и подмярка 1.2.1 през месец
юни 2008г. бяха платени проекти на обща стойност от 19 милиона евро европейско
съфинансиране, което ще бъде възстановено от Европейската Комисия. По ПМС 74 от
30.03.2009 г. на МС досега са платени 155 проекта на обща стойност от 51 032 689,52 лв. За
тях също ще бъде поискано възстановяване на европейското съфинансиране на стойност от
38 274 517,14 лв.
Към днешна дата неизплатените проекти по САПАРД са общо 301 със субсидия
на обща стойност 150 164 971,82 лв. От тях 106 са проектите на общини по публичните
мерки 2.2. и 2.3. на програмата със субсидия на стойност от 68 662 170,42 лв. Съгласно
новоакредитираните процедури по тези проекти се извършват допълнителни проверки за

законосъобразност на проведените обществени съгласно Закона за обществените поръчки и
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. До момента са одобрени
обществените поръчки, проведени след сключване на договор, по 46 проекта със субсидия
на стойност 19 587 283,00 лв. По 31 проекта обществените поръчки са незаконосъобразни и
са изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция. По 20 проекта се извършва
текуща проверка за законосъобразност на проведените обществени поръчки съгласно
Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и
ще бъде завършена до края на септември.
По част от тези общини са изплатени безлихвени заеми по ПМС 40. В случай че
обществените поръчки по тези проекти се окажат незаконосъобразни, ще бъде
отказано изплащане на субсидия по тях и съответните бенефициенти (общини) ще
трябва да възстановят средствата в бюджета.
9 общински проекта, по които са проведени тръжни процедури по Практическото
ръководство за възлагане на обществени поръчки на ЕК, са на етап обработка на заявката
за плащане.
Останалите 195 проекта са частни, от които 164 са по мерки 1.1, 1.2, 2.1 и подмярка
1.2.1, по които през миналата седмица Европейската комисия възстанови европейските
плащания. Общата субсидия за тях е 81 105 565,40 лв. Останалите 27 от частните проекти
са по мярка 1.3. „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната
среда”, за които ще бъдат изплатени общо 259 590,00 лв. и 4 проекта по мярка 1.5.
„Създаване на организации на производителите” със субсидия на стойност 137 646,00 лв.
По-детайлно информацията по мерки:
По мярка 1.1 Инвестиции в земеделски стопанства остават за плащане 66 проекта
със субсидия на обща стойност от 27 346 763,40 лв.
По мярка 1.2 Подобряване на преработката и маркетинга на земеделски и рибни
продукти остават за плащане 14 проекта със субсидия на обща стойност от 19 304 861,00
лв.
По мярка 2.1 Развитие и разнообразяване на икономическите дейности.
Предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи остават за
плащане 80 проекта със субсидия на обща стойност от 24 577 867,00 лв.
По мярка 1.2.1 Пазари на производителите и тържища остават за плащане 4 проекта
със субсидия на обща стойност от 9 876 074,00 лв.
По мярка 1.5 Създаване на организации на производителите остават за плащане 3
проекта със субсидия на стойност 137 646,00 лв.
По мярка 1.4 Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски
стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти остават за плащане 29 проекта със
субсидия на обща стойност 7 171 147,42 лв.
По мярка 2.2 Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското
наследство и културни традиции остават за плащане 61 проекта със субсидия на стойност
31 858 132,00 лв.
По мярка 2.3 Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура остават
за плащане 16 проекта със субсидия на обща стойност 29 632 891,00 лв.
По мярка 1.3 Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната
среда остават за плащане 27 проекта със субсидия на обща стойност от 259 590,00 лв..
Всички 301 проекта, оставащи за плащане, се обработват по график, с цел
максимално да се оптимизира работата на служителите в Агенция САПАРД.
По всички тези проекти текат проверки съгласно акредитираните процедури за
прилагане на програмата. Проверките са за достоверност на офертите и пазарни нива на
декларираните от бенефициентите цени на доставките. Служителите на Агенцията

проследяват и дали по проектите са правени обратни трансфери от доставчици към
бенефициенти.
Във връзка с получено писмо № 02-0600/121 от 17.07.2009г., с което Европейската
Комисия ни информира за списък от 98 проекта, разследвани от ОЛАФ и Върховна
Касационна Прокуратура, във връзка с евентуални нередности и измами по програма
САПАРД, които не фигурират в книгата на длъжниците, е проведена техническа среща в
България в периода 29-31 юли, на която са разгледани 98 проекта.
Допълнително е получено писмо от Европейската Комисия с вх. № 02-0409/2330, в
което се посочва, че към списъка трябва да се добавят още 12 проекта, които трябва да
бъдат вписани в книгата на длъжниците. За всички проекти е посочена дата, от която
следва да стартира двугодишния период за възстановяване на нередните суми към
Европейската Комисия. В книгата на длъжниците е добавена колона (специално за тези
проекти), от която е видна дата, от която започва да тече двугодишния период на отписване
на дълга и тази дата съвпада с датата на първия писмен сигнал от компетентен орган административен или съдебен, който е установил извършена нередност.
98 проекта са регистрирани в книгата на длъжниците. Воденето на книга на
длъжниците е едно от необходимите условия за спазване на критериите за акредитация на
Агенция САПАРД като Разплащателна Агенция. В книгата на длъжниците се записват
всички суми, подлежащи на възстановяване от бенефициентите по Програма САПАРД и за
които са регистрирани нередности и измами. Нередности могат да бъдат регистрирани
поради нарушение на задълженията, заложени в договора между бенефициента и Агенция
САПАРД, неизползване на активите, финансирани по програма САПАРД по
предназначение и съгласно бизнес плана; преотстъпване ползването на финансираните
активи на трети лица. За съмнение за опит за измама се регистрират проекти, за които има
получена писмена оценка от административен или съдебен орган, било то ОЛАФ,
Прокуратура или друг разследващ орган за съмнение за извършени нарушения.
от страна на бенефициента чрез представяне на неистински документи или документи с
невярно съдържание по проекта.
В случай на съмнение за нередност и измама, за които към момента на регистрация в
Книгата на длъжниците няма достатъчно данни за определяне на точната сума за
възстановяване, процедурата по възстановяване на ниво бенефициент, може да започне,
когато административната или съдебната процедура позволява да се изчисли точно
дължимата сума в срок до три месеца от регистриране на нередността.
Конкретно за проектите от списъка с 98 проекта, по деветнадесет от проектите е
стартирана процедура по възстановяване на субсидия на стойност 9 719 248,87 лв.
(главница). Осемдесет от проектите са на етап изчисление на точната сума за
възстановяване съгласно акредитираната към 15.06.2009 г. процедура.
Проект с № 080204200076 - Витабал ЕООД е регистриран първоначално частично и
е стартирана процедура по възстановяване, след което е регистриран от списъка с 98 за
останалата част от изплатената субсидия, която е на етап изчисление на точната сума за
възстановяване съгласно акредитираната към 15.06.2009 г. процедура.
В Приложение I към материала е даден списък с проекти регистрирани в
Книгата на длъжниците с финансови последици от списъка от 98 проекта, по които са
изчислени точните суми за възстановяване и следва да бъдат предприети мерки за
доброволно възстановяване на дълга /изпращане на нотариална покана на
бенефициента/.
По публичните мерки проекти на 14 общини за 9 564 989,49 лв. също са
регистрирани в книгата на длъжниците заради установени нарушения от Изпълнителната
Агенция „Одит на средствата от ЕС”.
Общини, регистрирани към 10.09.2009 г, с финансови последици

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бенефициенти
Община Нови пазар
Община Бобов дол
Община Нова Загора
Община Гърмен
Община Девня
Община Момчилград
Община Брацигово
Община Земен
Община Искър
Община Силистра
Община Божурище
Община Малко Търново
Община Братя Даскалови
Община Върбица
Общо: 14

Главница на нередния разход
1311062,76 лв.
1 820 570,17 лв.
24 400,00 лв.
2 821 025,85 лв.
920 450,34 лв.
254 234,45 лв.
254 795,71 лв.
91 674,00 лв.
97 551,96 лв.
294 763,20 лв.
1 478 615,05 лв.
12 250,00 лв.
24 000,00 лв.
1 470 658,76 лв.
9 564 989,49 лв.

По отношение на прилагането на мерки за развитие на селски райони бихме искали
да Ви информираме за следното:
ІІ. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013 г.)
1. Нормативна база
Във връзка с политиката за развитие на селските райони 2007-2013 г. и регламентите
на ЕС България изготви два програмни документа - Националният стратегически
план за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013г.
Тези два документа представляват различни, но взаимно подчинени нива в
прилагането на политиката и в управлението на целия процес за развитие на селските
райони.
Националният стратегически план за развитие на селските райони (2007–2013 г.)
отразява визията за развитие на селските райони на страната ни през следващите седем
години и се основава на Стратегическите насоки на Общността за този период.
Програмата за развитие на селските райони беше изготвена през периода 2006-2007
г. в партньорско сътрудничество с представителите на браншовите организации, местната
власт, бизнеса и неправителствените организации.
Програмата беше одобрена от Министерски съвет на 1 март 2007г. ПРСР беше също
така одобрена единодушно от Комитета за развитие на селските райони към ЕК на
заседание, проведено на 19 декември 2007 г. и на 19 февруари 2008 г. е прието официално
Решение на Комисията № 755 за одобрение на Програмата.
До момента са публикувани следните наредби за прилагането на мерките по
Програмата:
Мярка
мярка 111 „Професионално обучение,
информационни дейности и
разпространение на научни знания”

Наредба №
НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г., обн., ДВ,
бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.08.2008 г.

Мярка
мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери”
мярка 121 „ Модернизиране на
земеделските стопанства”
мярка 122 „Подобряване на
икономическата стойност на горите”
мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти”
мярка 141 „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране”
мярка 142 „Създаване на организации на
производители”
мярка 143 „Предоставяне на съвети и
консултиране в земеделието в България и
Румъния”
мярка 211 „Плащания на земеделски
стопани за природни ограничения в
планинските райони”
мярка 212 „Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни
от планинските райони”
мярка 214 „Агроекологични плащания”
мярка 223 „ Първоначално залесяване на
неземеделски земи”
мярка 226 „Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”
мярка 311 „Разнообразяване към
неземеделски дейности”
мярка 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия”
мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности”
мярка 321 „Основни услуги за
икономиката и населението на селските
райони”
мярка 322 „Обновяване и развитие на
селата”
под-мярка 431-2 „Придобиване на умения
и постигане на обществена активност за
потенциални местни инициативни групи”
мярка 511 „Техническа помощ”

Наредба №
НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г., обн., ДВ, бр.
42 от 25.04.2008 г. изм. и доп., бр. 107 от
16.12.2008г., в сила от 27.12.2008г., изм., бр.
9 от 03.02.2009г., в сила от 27.12.2008г.
НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г., обн., ДВ, бр.
41 от 22.04.2008 г. изм. и доп., бр. 106 от
12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г.
НАРЕДБА №21 от 07.07. 2008 г., обн., ДВ,
бр. 66 от 25.07.2008 г.
НАРЕДБА №18 от 26.06. 2008 г., обн., ДВ,
бр. 61 от 8.07.2008 г., в сила от 8.07.2008 г.
НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г., обн., ДВ,
бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008
г.
НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г., обн., ДВ,
бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008
г.
НАРЕДБА № 10 от 3.04.2008 г., обн., ДВ,
бр. 43 от 29.04.2008 г.
НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г., обн., ДВ,
бр. 40 от 18.04.2008 г.
НАРЕДБА № 11 от 3.04.2008 г., обн., ДВ,
бр. 40 от 18.04.2008 г.
НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г., обн., ДВ,
бр. 29 от 17.04.2009 г.
НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г., обн., ДВ,
бр. 67 от 29.07.2008 г. изм. и доп., бр. 24 от
31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009 г.
НАРЕДБА № 20 от 7.07.2008 г., обн., ДВ,
бр. 65 от 22.07.2008 г. изм. и доп., бр. 24 от
31.03.2009 г., в сила от 11.04.2009 г.
НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008 г., обн., ДВ,
бр. 77 от 2.09.2008 г.
НАРЕДБА № 29 от 11.08.2008 г., обн., ДВ,
бр. 76 от 29.08.2008 г.
НАРЕДБА № 32 от 12.09.2008 г., обн., ДВ,
бр. 83 от 23.09.2008 г.
НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008 г., обн., ДВ,
бр. 72 от 15.08.2008 г.
НАРЕДБА № 24 от 29.07.2008 г., обн., ДВ,
бр. 71 от 12.08.2008 г.
НАРЕДБА № 14 от 3.04.2008 г., обн., ДВ,
бр. 39 от 15.04.2008 г.
НАРЕДБА № 13 от 3.04.2008 г., обн., ДВ,
бр. 39 от 15.04.2008 г.

2. Отчет за приема и обработката на заявления за подпомагане
Съгласно обобщените данни към 14 септември 2009 г. по Програмата са приети 10
158 заявления (без мерки 211, 212 и 214). Тези заявления са за обща стойност 4,231 млрд.
лв., в т.ч. субсидия от около 3,383 млрд. лв. Сключени са 2 556 договора на обща стойност
699 906 793 лв., а други 1 629 са с подписани заповеди за одобрение от изпълнителния
директор на ДФЗ-РА. Извършени са плащания за 421 510 805 лв. по всички мерки от ПРСР.
Договорираните суми (вкл. плащанията по мерки 211, 212, 214 и 611) представляват
приблизително 50% от бюджета по ПРСР за периода 2007-2008, който трябва да бъде
изплатен до края на 2010 г. Изплатени са 29,8% от същия бюджет.
По мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински
райони” са приети общо 73 090 заявления (съответно за кампания 2007 г. – 22 652
заявления, за 2008 г. – 24 159 и за 2009 г. – 26 279). По мярка 212 „Плащания за природни
ограничения на фермери в райони, различни от планинските” са приети общо 30 285
заявления (съответно за кампания 2007 г. – 9 417 заявления, за 2008 г. – 10 020 и за 2009 г.
– 10 848). По мярка 214 „Агроекологични плащания” са приети 1 462 заявления за
кампания 2008 и 1 445 за кампания 2009 г.
По стартиралите 20 мерки от ПРСР напредъкът към 14 септември 2009 г. е
както следва:
•

по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания” са постъпили 91 проекта на стойност 30 137 365
лв.

•

по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” са постъпили 5 431
проекта на стойност 265 532 452 лв. Подписани са договори за 1 134 проекта на
млади фермери. Общият размер на субсидията по сключените договори е 54 499 214
лв.. Подписани са заповеди за одобрение на още 1 469 проекта на стойност 71 822
348 лв. от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. До
момента са отхвърлени 462 проекта, а на 25 бенефициента са анулирани договорите.

•

по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са постъпили 2 165
проекта на стойност 1 223 770 027 лв. Сключени са договори по 1 305 проекта на
стойност 627 776 557 лв. Проектите са основно за закупуване на земеделска техника
и оборудване. Подписани са заповеди за одобрение на още 122 проекта на стойност
58 180 314 лв. До момента са отхвърлени 51 проекта, а на 8 бенефициента са
анулирани договорите.

•

В ДФЗ - РА и МЗХ са постъпили и се обработват следните проекти и заявления:

-

по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” - няма
постъпили проекти;

-

по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 122 бр.
на стойност 294 147 624 лв.;

-

по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства
преструктуриране” – 625 бр. на стойност 9 167 953 лв.;

-

по мярка 142 „Създаване на организации на производители” – 1 проект на
стойност 58 675 лв.;

-

по мярка 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински
райони” – 22 652 (за кампания 2007), 24 159 заявления (за кампания 2008) и 26 279
заявления (за кампания 2009);

в процес

на

-

по мярка 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни
от планинските” – 9 417 (за кампания 2007), 10 020 заявления (за кампания 2008) и
10 848 заявления (за кампания 2009);

-

по мярка 214 „Агро-екологични плащания” са подадени 1 462 заявления за участие
за 2008 г. От тези заявления 1 056 бр. са с одобрени парцели за участие.
Одобрените площи за 2008 г. са приблизително 42 339 ха, а приблизителната
ежегодна сума на агроекологичните плащания - 8,8 млн. лв. За кампания 2009 г. са
подадени 1 445 заявления.

-

по мярка 223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи” – 45 бр. на
стойност 7 197 577 лв.. Подписани са заповеди за одобрение на 20 проекта на
стойност 1 434 222 лв.

-

по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности” – 43 бр. на стойност 3 459 598 лв. Подписани са заповеди за одобрение
на 18 проекта на стойност 1 660 258 лв.

-

по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” – 42 бр. на
стойност 21 108 995 лв.;

-

по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 663 бр.
на стойност 275 163 645 лв.;

-

по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” – 21 бр. на стойност 7
039 872 лв.;

-

по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”
– 449 бр. на стойност 1 684 765 522 лв.;

-

по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” - 256 бр. на стойност
375 029 879 лв.;

-

по мярка 431 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия” (отговорност на Министерство на
земеделието и храните) се проведоха обучения на 110 одобрени експерти–
методисти за подпомагане дейностите на бенефициентите по прилагане на подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за потенциални местни инициативни групи” по Приоритетна
Ос 4 ЛИДЕР. По първата обява за набиране на проектни предложения са постъпили
91 проекта за разглеждане и одобрение от Управляващия орган на ПРСР на
стойност 15 342 030 лева. Бяха одобрени 71 проекта на стойност 11 822 538 лв..
Комисията приключи работа на 23 февруари 2009 г. Договорите на избраните
кандидати бяха връчени на 3 юни 2009 г. Поради отказ от страна на един от
бенефициентите от 71 одобрени проекта са сключени 70 договора на стойност
11 640 885 лв. От 01.07.2009 започна приема на заявления по втората покана за
набиране на проектни предложения. Крайният срок за подаване на проектите
изтече на 04.09.2009 г., като в МЗХ постъпиха 44 проекта.

-

по мярка 511 „Техническа помощ” (отговорност на Министерство на земеделието
и храните) са приети 69 проекта на обща стойност 19 695 571 лв. Сключени са
договори по 47 проекта на стойност 5 990 139 лв. (без ДДС).

Националната служба за съвети в земеделието е изготвила безплатно 4 376
проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 1 789 по мярка 214
„Агроекологични плащания”, 621 проекта по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране” и 9 проекта по мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства” в рамките на мярка 143 „Предоставяне на съвети и
консултиране в земеделието в България и Румъния”.

Към 14.09.2009 г. на земеделските стопани са изплатени средствата по националните
доплащания към директните плащания в размер на 232,224 млн. лв. по мярка 611 от
Програмата за развитие на селските райони с период на прилагане до края на 2009 г.
Извършени са и плащания по мерки 211 и 212 за необлагодетелстваните райони за
заявленията, подадени през 2007 и 2008 г., на обща стойност 61,327 млн. лв. По мярка 214
са изплатени 4,624 млн. лв. По мерките от Ос 1 са изплатени 122,233 млн. лв., от
които 20 779 100 лв. за 850 проекта на млади фермери по мярка 112, 100 115 010 лв. за 370
проекта по мярка 121, 4 заявки по мярка 143 на стойност 1 338 754 лв., а по мярката за
техническа помощ 1 103 673 лв.
По мерки разпределението на заявленията е представено в таблица 1.
ТАБЛИЦА 1: СПРАВКА ЗА ПРИЕТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТАРТИРАЛИТЕ
МЕРКИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) КЪМ 14.09.2009 г.
Мярка

ОС 1
111 "Професионално обучение,
информационни дейности и
разпространение на научни знания"
112 "Създаване на стопанства на
млади фермери"
121"Модернизиране на
земеделските стопанства"
122 "Подобряване на икономическа
стойност на горите"
123 "Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти"
141 "Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на
преструктуриране"
142 "Създаване на организации на
производители"
143 "Предоставяне на съвети и
консултиране в земеделието в
България и Румъния"

Брой
приети
заявления
91
5 431
2 165
122
625
1
-

Разходи, за които се
кандидатства (лв.)

Субсидия (лв.)

30 137 365

30 137 365

265 532 452

265 532 452

1 223 770 027

611 885 014

-

-

294 147 624

147 073 812

9 167 953

9 167 953

58 675

58 675

-

ОС 2
223 "Първоначално залесяване на
неземеделски земи”

45

226 "Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на
превантивни дейности"

43

7 197 577

6 839 020

3 763 318

3 374 644

21 108 995

14 776 296

275 163 645

192 614 552

7 039 872

7 039 872

1 684 765 522

1 684 765 522

375 029 879

375 029 879

15 342 030

15 342 030

ОС 3
311 "Разнообразяване към
неземеделски дейности"
312 "Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия"
313 "Насърчаване на
туристическите дейности"
321 "Основни услуги за
населението и икономиката в
селските райони"
322 "Обновяване и развитие на
населените места"

42
663
21
449
256

ОС 4
431-2 "Придобиване на умения и

91 – първа

постигане на обществена активност
на съответните територии за
потенциални МИГ в селските
райони"

покана
44 – втора
покана
69

511 "Техническа помощ"

10 158

ОБЩО:

-

-

19 695 571

19 695 571

4 231 951 749

3 383 363 901

ТАБЛИЦА 2: СПРАВКА ЗА ПОДПИСАНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) КЪМ 14.09.2009 Г.
Проекти с подписани договори от Изпълнителен директор
Мярка
Брой
Одобрени разходи
121"Модернизиране на земеделските
стопанства"
1 305
627 776 557 лв.
112 "Създаване на стопанства на млади
фермери"
1 134
54 499 214 лв.
431-2 "Придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответните
територии за потенциални МИГ в селските
райони"
70
11 640 885 лв.
511 "Техническа помощ"
47
5 990 137 лв.
699 906 793 лв.
2 556
ОБЩО:

Субсидия
335 905 172 лв.
54 499 214 лв.

11 640 885 лв.
5 990 137 лв.

408 035 408 лв.

От стартирането на Програмата до средата на септември 2009 г. се проведоха девет
заседания на Експертната комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства”, две заседания на ЕКОП по мерките от ос 2,
за чието прилагане отговаря отдела ПМРСР (мярка 223 и мярка 226) и едно заседание на
ЕКОП по мерките от ос 3 – мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
Информацията за одобрените проекти е изложена в таблиците по-долу:
ТАБЛИЦА 3: СПРАВКА ЗА ОДОБРЕНИТЕ СЪС ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013), ЗА КОИТО
ПРЕДСТОИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ КЪМ 14.09.2009 Г.

Одобрени проекти, за които предстои сключване на договори
Мярка
112 "Създаване на стопанства на
млади фермери"
121 "Модернизиране на
земеделските стопанства"
223 "Първоначално залесяване на
неземеделски земи"
226 "Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на
превантивни дейности"
ОБЩО:

одобрена
субсидия

брой

одобрени допустими разходи

1469

71 822 348 лв.

71 822 348 лв.

122

58 180 314 лв.

30 481 626,60 лв.

20

1 434 222 лв.

1 179 661,40 лв.

18

1 660 258 лв.

1 660 258 лв.

1629

133 097 142 лв.

105 143 894 лв.

ТАБЛИЦА 4: СПРАВКА ЗА ОБРАБОТЕНИТЕ ПРОЕКТИ, ДОКЛАДВАНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЕКОП,
ЗА КОИТО ПРЕДСТОИ ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ КЪМ 14.09.2009 Г.

Обработени проекти, представени на ЕКОП без заповед за одобрение
Мярка
брой одобрени допустими разходи
одобрена субсидия
321"Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони"
322 "Обновяване и развитие на
населените места"

ОБЩО:

81

277 092 974 лв.

277 092 974 лв.

144

157 215 720 лв.

157 215 720 лв.

225

434 308 694 лв.

434 308 694 лв.

3. Отчет за приема и обработката на заявки за плащане
Към средата на септември 2009 г. приемът и обработката на заявки за плащане по
мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. е показан в таблиците
по-долу:
ТАБЛИЦА 5: СПРАВКА ЗА ПРИЕТИТЕ ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) КЪМ 14.09.2009 Г.
Подадени заявки за плащане
Мярка

Брой

Стойност

112 "Създаване на стопанства на млад фермер"

1114

27 232 844,00 лв.

121 "Модернизация на земеделски стопанства"
143 "Предоставяне на съвети и консултиране в
Земеделието в България и Румъния
511 "Техническа помощ"

769

391 271 087,17 лв.

5

11 968 232,72 лв.

25

2 321 843,30 лв.

1913

432 794 007,19 лв.

общо:

ТАБЛИЦА 6: СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013) КЪМ 14.09.2009 г.
Извършени плащания
Мярка

Брой

Стойност

112 "Създаване на стопанства на млад фермер"

850

20 779 100 лв.

121 "Модернизация на земеделски стопанства"
143 "Предоставяне на съвети и консултиране в
Земеделието в България и Румъния
211 "Плащания за природни ограничения на
фермери в планински райони"
212 "Плащания за природни ограничения на
фермери в райони, различни от планинските"

370

100 115 010 лв.

4

1 338 754 лв.

46 477

46 543 248 лв.

19 319

14 783 482 лв.

865

4 624 011 лв.

21

1 103 673 лв.

-

232 223 527 лв.

общо:

421 510 805 лв.

214 "Агро-екологични плащания"
511 "Техническа помощ"
611 "Доплащания към директните плащания"

Отказани са плащания по 2 проекта по 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
на стойност приблизително 1,5 млн. лв. и 28 проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства
на млади фермери” на стойност над 1,34 млн. лв.

