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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

 
Цели за 2013 г. 

Дейности 
Срок  /месец 
през 2013 г./ 

Резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за 
самооценка  
1 -Напълно постигната цел 
(100%) 

2 - Задоволително постигната 
цел (50 и над 50 %) 
3 - Незадоволително постигната 
цел (под 50 %) 

Отговорни 
структури 

Индикатор за целево 
състояние 
(заложен  в началото 
на 2013 г.) 

Индикатор за текущо 
състояние 
(отчетен в края 
на  2013 г.) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

Към Цел №19 на МЗХ: 
Подобряване на 
ефективността на 
системата за съвети в 
земеделието 
1. Запазване на броя на 
фермерите и другите лица, 
получаващи консултански 
услуги, на средното за НССЗ 
ниво спрямо последните две 
години 

1. Подобряване на 
качеството на 
предоставяните съвети 
чрез провеждане на 
специализации, курсове 
и семинари за обучение 
на специалисти от 
консултански 
организации  

декември 
2013 

Повишаване на 
знанията на 
експертите от НССЗ 

Проведени обучения 
за експертите от 
НССЗ- 3 броя 

 
 
5 

 
 

Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, 
Централно управление 

2. Предоставяне на 
консултации в областта 
на земеделието (извън 
ПРСР) 

декември 
2013 

Подобряване на 
знанията на 
земеделските 
производители за 
секторите, в които 
работят  

Предоставени 
специализирани 
консултации (извън 
ПРСР)-32 000 броя 

 
 
46 483 

 
 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

3. Провеждане на 
информационни събития 

декември 
2013 

Подобряване на 
знанията на 
земеделските 
производители за 
секторите, в които 
работят 

Проведени 
информационни 
събития- 280 броя 

 
 
389 

 
 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 
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Цели за 2013 г. 

Дейности 
Срок  /месец 
през 2013 г./ 

Резултат 

Индикатор за изпълнение Индикатор за 
самооценка  
1 -Напълно постигната цел 
(100%) 
2 - Задоволително постигната 

цел (50 и над 50 %) 
3 - Незадоволително постигната 
цел (под 50 %) 

Отговорни 
структури 

Индикатор за целево 
състояние 
(заложен  в началото 
на 2013 г.) 

Индикатор за текущо 
състояние 
(отчетен в края 
на  2013 г.) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

4. Изготвяне на 
информационни 
материали 

декември 
2013 

Подобряване на 
знанията на 
земеделските 
производители за 
секторите, в които 
работят 

Изготвени 
информационни 
материали- 120 
броя 

 
 
233 

 
 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

5. Извършване на 
агрохимични анализи на 
почви и предоставяне на 
препоръки за торене 

декември 
2013 

Подобряване на 
състоянието на 
почвите, използвани 
за производството 
на земеделска 
продукция и 
прилагане на ДЗП 
при спазване на 
УПЗДЗЕС 

Изготвени анализи 
на почви- 1000 броя 
Изготвени 
препоръки за торене 
на база анализите- 
1 000 броя 

 
1550 
 
389 (Бележка: 
Препоръките за 
торене се изготвят на 
база резултати от 2 
до 5 броя проби в 
зависимост от 
големината и 
еднородност на 
парцела и от вида на 
отглежданите 
култури) 
 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

Към Цел №19 на МЗХ: 
Подобряване на 
ефективността на 
системата за съвети в 
земеделието 
2. Подобряване на връзката 
„научни изследвания-съвети 
в земеделието“ 

1. Провеждане на 
анкетни проучвания за 
желаните от 
земеделските стопани 
видове консултации и и 
по други въпроси, 
свързани с дейността на 
НССЗ 
 
 

декември 
2013 

Подобрено 
обслужване на 
земеделските 
стопани, 
отговарящо на 
техните нужди 

Проведени анкетни 
проучвания- 27 броя 

 
30 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

2. Провеждане на 
заседания на регионални 
консултативни съвети за 

ноември 
2013 

Подобрено 
обслужване на 
земеделските 

Проведени 
заседания на 
регионални 

 
 
 

 

Напълно постигната цел 
НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
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Цели за 2013 г. 
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съвети в земеделието с 
участието на 
представители от 
университети, научни 
институти, и 
неправителствени 
организации и 
земеделски 
производители 
 

стопани, 
отговарящо на 
техните нужди 

консултативни 
съвети за съвети в 
земеделието-27 
броя 

 
 
29 

те териториални 
областни офиси 

3. Провеждане на 
съвместни дейности и 
мероприятия с научни 
институти, научно- 
приложни организации и 
други институции, 
организации и експерти- 
трансфер на знания и 
технологии от научните 
среди към земеделските 
стопани 

декември 
2013 

Повишаване на 
знанията на 
фермерите за 
иновациите в 
областта на 
земеделието 

Проведени 
съвместни дейности 
и мероприятия на 
НССЗ с научни 
институти и други 
научно- приложни 
организации- 95 
броя 

 
 
 
 
 
 
106 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

4. Изграждане на 
партьорства за трансфер 
на научни знания, 
внедряване на добри 
практики и иновации в 
българското земеделие 

ноември 
2013 

Повишаване на 
знанията на 
фермерите за 
иновациите в 
областта на 
земеделието 

Действащи договори 
и рамкови 
споразумения за 
партьорство (в т.ч. и 
анекси) – 10 броя 

 
 
 
 
10 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, отдел 
„Координация на 
дейностите” 

5. Организиране и 
провеждане на обучения 
на земеделските стопани 

ноември 
2013 

Повишаване на 
знанията на 
фермерите за 
иновациите в 
областта на 
земеделието 

Обучени земеделски 
производители- 250 
броя 

 
555 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 
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Към Цел №19 на МЗХ: 
Подобряване на 
ефективността на 
системата за съвети в 
земеделието  
Подпомагане прилагането на 
Програмата за развитие на 
селските райни 2007-20013 г. 

1. Предоставяне на 
консултации по ПРСР 

декември 
2013 

Увеличаване на 
усвояването на 
средствата по 
ПРСР 
Превръщане на 
полупазарни в 
пазарно- 
ориентирани 
земеделски 
стопанства 
Успешно 
изпълнение на 
проекти на млади 
фермери, одобрени 
по мярка 112 от 
ПРСР 

Предоставени 
консултации по 
ПРСР- 32 000 броя 

 
 
32 828 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

2. Предоставяне по 
мярка 143 от ПРСР на 
комплекти съветнически 
укслуги (КСУ) на 
полупазарни стопанства 
за кандидатстване по 
мярка 141 от ПРСР 

декември 
2013 

Предоставени КСУ 
по мярка 143 от 
ПРСР на 
полупазарни 
стопанства по мярка 
141- 1 600 броя 

 
0 
 
(Бележка НССЗ: 
Подготвени  бяха над 
2 000 бр. проекти, но 
не са внесени, тъй 
като не  беше 
отворен прием на 
проекти по мярка 141 
от ПРСР през 2013 
г.) 

 
Неприложимо, тъй като 
не е отварян прием на 
проекти по тази мярка 
през 2013г. 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

3. Изготвяне на бизнес 
планове по мерки 
121,122,123 и 311 от 
ПРСР на одобрени по 
мярка 141 полупазарни 
стопанства 

декември 
2013 

Изготвени бизнес 
планове по мерки 
121,122,123 и 311 от 
ПРСР на 
полупазарни 
стопанства- 70 броя 

 
 
 
 
 
96 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

4. Предоставяне на 
одобрени земеделски 
производители по мярка 
141 от ПРСР  на 
съветнически услуги по 
мярка 143 от ПРСР за 
кандидати и/ или 
одобрени ползватели на 
помощ по мярка 
„Агроекологични 
плащания“ от ПРСР 

декември 
2013 

Предоставени на 
одобрени 
земеделски 
производители по 
мярка 141 КСУ по 
мярка 143 за 
кандидати и/ или 
одобрени 
ползватели на 
помощ по мярка 214 
от ПРСР- 100 броя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
174 

 
Напълно постигната цел 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 
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5. Предоставяне на 
одобрени земеделски 
производители по мярка 
141 от ПРСР  на 
съветнически услуги по 
мярка 143 от ПРСР 
относно оценка на 
стопанството, както и на 
съветнически услуги по 
управление на 
земеделското стопанство 
и специфични 
консултации в областта 
на растениевъдството и/ 
или животновъдството  

декември 
2013 

Предоставени на 
одобрени 
земеделски 
производители по 
мярка 141 КСУ по 
мярка 143 относно  
оценка на 
стопанството и 
съвети по 
стандартите на 
Общността относно 
безопастни условия 
на труд- 1800 броя 
 
Предоставени на 
одобрени 
земеделски 
производители по 
мярка 141 КСУ по 
мярка 143 относно  
управление на 
земеделското 
стопанство и 
специфични 
консултации в 
областта на 
растениевъдството 
и/ или 
животновъдството- 
1800 броя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 096 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Напълно постигната цел 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Напълно постигната цел 

 

НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

6. Подпомагане на 
одобрени земеделски 
производители по мярка 
141 и мярка 112 от ПРСР 
при изпълнение на 

декември 
2013 

Подпомогнати 
одобрени 
земеделски 
производители по 
мярка 141 и мярка 

 
 
 
 
 

 

Напълно постигната цел 
НССЗ- Главна 
дирекция „Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 
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проектите 112 от ПРСР при 
изпълнение на 
проекта- 2 500 броя 

 
 
5 935 

 


