
 
 

ОДОБРЯВАМ: 
ЛЮБОМИР МАРИНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НССЗ 

 
 
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014 г. 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

 
Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
Индикатор за 
текущо 
състояние 
(2013 г.) 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Към цел на МЗХ №14 
Повишаване на 
професионалната 
квалификация и 
информираността на 
земеделските 
производители: 

1. Поддържане на доброто 
равнище на обслужване на 
земеделските 
производители и запазване 
на броя на фермерите и 
другите лица, получаващи 
консултантски услуги, на 
база средния брой за 
последните три години  

 

Развитие на 
ефективно 
земеделие чрез 
качествени научни и 
приложни 
изследвания, 
трансфер на знания 
и гехнологии 

Годишен доклад 
за състоянието и 
развитието на 
земеделието 
(Аграрен доклад 
2013) 

1. Предоставяне на 
консултации в областта на 
земеделието  (извън ПРСР), в 
т.ч по растениевъдство, 
животновъдство, аграрна 
икономика  

декември 
2014 

Подобряване 
на знанията на 
ЗП  

Предоставени 
специализира
ни 
консултации- 
46 483 броя  

 
 
 
34 891 

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

2. Организиране и участия в 
информационни събития в т.ч. 
по ПРСР 2007-2013г. и ПРСР 
2014-2020г 

декември 
2014 

Подобряване 
на знанията на  

Проведени 
информацион
ни събития-
389 броя 

 
 
288 ( в т.ч. 
117 по ПРСР) 

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

3. Разработване на 
информационни материали в 
т.ч. по ПРСР2007-2013г. и 
ПРСР 2014-2020г. 

декември 
2014 

Подобряване 
на знанията на 
ЗП  

Изготвени 
информацион
ни материали-
233 броя 

 
 
121 

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

4. Участия в медийни изяви в 
т.ч. по ПРСР 2007-2013г. и 
ПРСР 2014-2020г. 

декември 
2014 

Подобряване 
на знанията на 
ЗП  

Участия в 
медийни 
изяви- 207 
броя 

 
 
74 

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

5. Извършване на 
агрохимични анализи на проби 
в т.ч. във връзка с 

декември 
2014 

Подобряване 
на състоянието 
на почвите и 

Извършени 
почвени 
анализи- 1550 

 
 
1 000 

НССЗ- Главна дирекция 
„Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
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Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
Индикатор за 
текущо 
състояние 
(2013 г.) 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставянето на комплекти 
съветнически услуги по мярка 
143 от ПРСР относно 
специфични консултации в 
областта на 
растениевъдството 

прилагане на 
ДЗП при 
спазване на 
УПЗДЗЕС  

броя те териториални 
областни офиси 

6. Изготвяне  и предоставяне 
на препоръки за торене 

декември 
2014 

Подобряване 
на състоянието 
на почвите и 
прилагане на 
ДЗП при 
спазване на 
УПЗДЗЕС  

Предоставени 
препоръки за 
торене- 389 
броя 

500 

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

7. Активно използване на 
различни комуникационни 
канали за предоставяне на 
съветнически услуги. 

декември 
2014 

Улеснени 
възможности за 
получаване на 
информация  и 
съвети по 
електронен път  

Изготвени 
отговори 
на въпроси 
постъпили 
чрез  
електронни
я  сайт  и 
електронни
я  адрес на 
НССЗ  -  183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
130 

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

Към цел на МЗХ № 13. 
Подобряване на 
ефективността на 
системата за съвети в 
земеделието: 

2. Подобряване на 
връзката „научни 
изследвания – съвети в 
земеделието – земеделски 

Развитие на 
ефективно 
земеделие чрез 
качествени научни и 
приложни 
изследвания, 
трансфер на знания 
и гехнологии 

Годишен доклад 
за състоянието и 
развитието на 
земеделието 
(Аграрен доклад 
2013) 

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

ноември 2014 

Подобрено 
обслужване на 
земеделските 
стопани,  
отговарящо на 
техните нужди  

Проведени 
анкетни 
проучвания- 
30 броя 

 
 
27 

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

2. Провеждане на съвместни 
дейности и мероприятия с 
научни институти, научно-

ноември 2014 
Повишаване на 
знанията на 
земеделските 

Проведени 
съвместни 
дейности и 

 
 
 

НССЗ- Главна дирекция 
„Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
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Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
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текущо 
състояние 
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Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бизнес” приложни организации и други 
институции, организации и 
експерти с цел трансфер на 
знания и технологии от 
научните среди към 
земеделските стопани 

стопани за 
иновациите в 
областта на 
земеделието  

мероприятия- 
106 броя  

 
95 

те териториални 
областни офиси 

3. Провеждане на срещи на 
неформални 
консултативнисъветиr (на 
общинско и/или областно ниво 
и/или по специализация на 
стопанствата) 

ноември 2014 

Подобрено 
обслужване на 
земеделските 
стопани,  
отговарящо на 
техните нужди  

Проведени 
заседания на 
регионални 
консултативни 
съвети за 
съвети в 
земеделието- 
29 броя 

 
 
 
 
 
 
 
27 

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

 Разширяване и поддържане 
на партньорства за трансфер 
на научни знания, внедряване 
на добри практики и иновации 
в българското земеделие 

декември 
2014 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските 
стопани за 
иновациите в 
областта на 
земеделието  

Действащи 
договори и 
рамкови 
споразумения 
за 
сътрудничест
во свързани с 
трансфер на 
научни 
знания, 
внедряване 
на добри 
практики и 
иновации в 
българското 
земеделие – 
10 броя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

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

4. Осигуряване на 
необходимите условия и 

декември 
2014 

Приемственост ,  
изграждане  на 

Брой 
проведени 

 
 

НССЗ- Главна дирекция 
„Съвети в 
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Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
Индикатор за 
текущо 
състояние 
(2013 г.) 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

подпомагане провеждането на 
стажове в териториалните 
областни офиси на ученици 
и/или студенти, обучаващи се 
в специалности в областта на 
селското стопанство, 
ветеринарната медицина и 
аграрната икономика 

практически 
умения  на 
завършващите 
образование  в 
областта на 
земеделието и 
засилена 
връзка между 
образованието 
и съветите в 
земеделието  

стажове / 
практика в 
ТОО- 25 броя 

 
 
54 

земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

Към цел на МЗХ № 7. 
Подкрепа на дребните и 
средните земеделски 
производители чрез 
осигуряване на 
европейско 
финансиране: 

3. Подпомагане 
прилагането на 
Програмата за развитие на 
селските райони 2007-
2013г. (ПРСР) и 
стартирането на новата 
ПРСР 2014-2020г. в т.ч. на 
Тематична подпрограма за 
малките стопанства 

Укрепване на 
дребните и 
средните 
земеделски 
стопанства като 
условие за 
устойчиво и 
балансирано 
структурно развитие 
на 
селскостопанския 
отрасъл 

 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост”; 
Годишен доклад 
за състоянието и 
развитието на 
земеделието 
(Аграрен доклад 
2013) 

1. Предоставяне на комплекти 
съветнически услуги (КСУ) по 
мярка 143 от ПРСР на 
одобрени по мярка 141 от 
ПРСР земеделски 
производители 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 
2014 

Повишаване 
конкурентоспос
обността на 
полупазарните 
земеделски 
производители  

Предоставе
ни КСУ по 
М 143 
относно 
оценка на 
стопанство
то -  2131  
Предоставе
ни КСУ по 
М 143 
относно 
управление 
на земед.  
стопанство 
и специф.  
консулт .  в 
областта 
на 
растениев.  
и/или 
животн.  -  
2096  

Предоставе
ни КСУ по 
М 143 
относно 
оценка на 
стопанство
то -  2008  
Предоставе
ни КСУ по 
М 143 
относно 
управление 
на земед.  
стопанство 
и специф.  
консулт .  в 
областта 
на 
растениев.  
и/или 
животн.  -  
3034  

НССЗ- Главна дирекция 
„Съвети в 
земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 
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Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
Индикатор за 
текущо 
състояние 
(2013 г.) 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Подпомагане на одобрени 
полупазарни стопанства при 
изпълнение на проектите им 
по мярка 141 от ПРСР 2007-
2013г 

декември 
2014 

Подпомагане 
за успешно 
изпълнение на 
одобрени 
проекти  

Подпомогн
ати 
одобрени 
полупазарн
и 
стопанства  
при 
изпълнение 
на 
проектите 
им по 
мярка 141 
от   ПРСР 
2007-
2013г . -  
5  057 броя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 034 

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

3. Подпомагане на одобрени 
млади фермери при 
изпълнение на проектите им 
по мярка 112 от ПРСР 2007 -
2013 г 

декември 
2014 

Подпомагане 
за успешно 
изпълнение на 
одобрени 
проекти  

Подпомогн
ати 
одобрени 
млади 
фермери 
при 
изпълнение 
на 
проектите 
им по 
мярка 112 
от  ПРСР 
2007-
2013г . -  878 
броя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
643 

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

4. Предоставяне на 
консултации по ПРСР 2007-

декември 
2014 

Увеличаване 
на усвояваните 

Предоставени 
консултации 

 
 

НССЗ- Главна дирекция 
„Съвети в 
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Цели за 2014 г. 

Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности 
Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат 

Индикатор за изпълнение 

Отговорни структури 
Индикатор за 
текущо 
състояние 
(2013 г.) 
 

Индикатор за 
целево 
състояние 
(заложен  в 
началото на 
2014 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013г. и новата ПРСР 2014-
2020г. на земеделски 
производители и други 
потенциални кандидати и 
бенефициенти по съответната 
Програмата 

средства по 
ПРСР  

по ПРСР - 
32 828 броя 

 
34 896 

земеделието“, в т.ч. 27-
те териториални 
областни офиси 

5. Обучение на земеделските 
стопани по мярка 111 от ПРСР 

декември 
2014 

Повишаване на 
знанията на 
земеделските 
стопани за 
иновациите в 
областта на 
земеделието,  
увеличаване на 
усвояваните 
средства по 
ПРСР  

Обучени 
земеделски 
производител
и - 555 броя 

 
 
270 

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

6. Повишаване, чрез ПРС Р 
2014-2020г., на капацитета на 
НССЗ, в т. ч. на общинско 
ниво 

декември 
2014 

Улеснен достъп  
до съвети в 
земеделието на 
земеделските 
производители,  
особено от  
отдалечените 
от  областните 
центрове 
населени места  

Изградени / в 
процес на 
изграждане 
мобилни 
общински 
центрове към 
НССЗ  - 0 
броя 

 
 
 
 
50 

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

 


