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Съветническата и консултантската дейност за земеделските стопани е основен 

приоритет в работата на Националната служба за съвети в земеделието. Дейността на 

НССЗ е насочена към подпомагане адаптирането на земеделските стопанства към строгите 
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хигиенни, ветеринарни и екологични изисквания на европейското законодателство, както 

и към развиване на производства, добавящи стойност към първичните селскостопански 

продукти. 

Консултациите се предоставят в 27-те офиса на Службата, които се намират във 

всеки областен град, при посещение в стопанствата на фермерите, интернет и 

новосъздадения “горещ телефон“ - единни телефони на цената на един градски разговор 

от цялата страна *AGRO (*2476) или 07001 2476.  

Предмет на консултациите са проблеми в областта на растениевъдството, 

животновъдството,  аграрната икономика и общата селскостопанска политика на ЕС. 

            Друга основна дейност на НССЗ е обучението на фермерите. Експертите от 

офисите организират и провеждат обучение под формата на семинари, демонстрации, 

лекции, дискусии, тематични и работни срещи. Темите са подсказани от самите 

земеделски стопани, което доведе до популяризиране на Службата сред земеделските 

производители. Фермерите потърсили помощта на Службата, стават нейни постоянни 

клиенти. 

Към НССЗ e лицензиран Център за професионално обучение /ЦПО/. Провеждат се 

професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни 

дейности и обучения по ключови компетентности.  

В НССЗ се издават информационни материали, които се предоставят директно на 

фермерите, разпространяват се и чрез медиите. 

След стартиране на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

(ПРСР), НССЗ на практика обслужва най-голям брой земеделски стопани в страната по 

четири мерки от ПРСР. Това са: “Създаване на стопанства на млади фермери”, 

„Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, “Създаване на 

организации на производители” и „Агроекологични плащания”. В резултат на 

изработените от НССЗ и одобрени от Разплащателна агенция бизнес планове по тези 

мерки, НССЗ реално допринесе средствата от европейските фондове да достигнат до 

земеделските производители.  
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I. ВЪНШНА СРЕДА ПРЕЗ 2009 Г. 

Настъпили промени през 2009 г., оказващи влияние върху развитието на 

земеделието в България и върху работата на НССЗ 

Изминалата 2009 г. премина под знака на задълбочаващата се световна 

икономическа криза, която оказа отрицателно влияние върху икономиката на България 

като цяло и аграрния сектор в частност.  

1. Основни икономически показатели за България
1
   

През 2009 г.  БВП достига номинален стойностен обем от 66 256,2 млн. лева. На 

човек от населението се падат 8 735 лева от обема на показателя. Преизчислен в Евро БВП 

е съответно 33 876,3 млн., като на човек се падат 4 466,1 Евро. В реално изражение БВП 

намалява спрямо 2008 г. с 5,0 процента.  

 

Добавената стойност, реализирана от субектите на националната икономика, 

възлиза на 55 501,7 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3,8 процента 

по-нисък от този достигнат през 2008 година. Реалното намаление на създадената 

добавена стойност от индустриалния сектор е 8,1 процента. Секторът на услугите бележи 

реално намаление от 1,7 процента, Аграрният сектор намалява производствената си 

активност през 2009 г. реално с 3,3 процента спрямо 2008 година. 

От категориите на крайно използвания БВП, инвестициите в основен капитал 

намаляват реално с 26,9 процента и достигат относителен дял от 24,8 процента в общия 

обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението намалява реално с 6,2 

процента. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е негативно ( -5 125,2 млн. лева).  

                                                           
1
 По данни на НСИ 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

аграрен индустрия услуги 

4,5 

28,9 

66,6 

3,7 

28 

68,3 

Структура на икономическите сектори в брутната добавена 
стойност през 2008 и 2009 г., 

относителен дял - проценти  

2008 

2009 



7 

 

Външната търговия се характеризираше с голям спад на вноса. 

Външнотърговският баланс се формира в резултат на намаляващи реални стойностни 

обеми на вноса и износа на стоки и услуги. Индексът на физически обем на износа на 

стоки и услуги е по-висок от този на вноса – вносът намалява реално с 22,3 процента, а 

износът - с 9,8 процента. Забеляза се промяна в стоковата и географската структура в 

резултат на влошените пазарни условия. Притокът на капитали отвън намаля поради 

затруднен достъп до финансиране и спад в частното и колективно потребление.  

В очакване на по-добри условия, през 2009 г. бяха отложени някои инвестиционни 

проекти. Лихвените проценти по дългосрочните кредити в лева се повишиха.  

2. Влияние на икономическата криза върху икономиката България  

Българската икономика е отворена икономика, която до голяма степан зависи от 

международната търговия и туризма. Големи икономически сектори в българската 

икономика са строителство, промишленост (производство на химикали, торове, стомана), 

лека промишленост (храни, напитки, дрехи) и туризъм. Кризата е оказала влияние върху 

всички сектори, като те ще продължат да изпитват трудности докато международното/ 

европейското търсене на български стоки и туристически услуги не се възстанови. 

Свиването в гореспоменатите сектори доведе до спад в икономическото представяне и на 

транспортния сектор, който е друг голям отрасъл от икономиката. Намалението на 

търсенето на български стоки доведе до ръст на безработицата. Това предизвика спад във 

вътрешното търсене на различни стоки и услуги, като предизвика по-нисък оборот в 

други, не толкова пряко свързани икономически сектори като търговията. Причината за 

това беше намалената консумация на потребителски стоки, мебели, облекло и дори 

определени храни и напитки.  

На свой ред това оказва натиск за намаляване на пазарните цени на млякото и 

млечните продукти, месото и месните продукти, яйцата, рибата и др. По-ниските пазарни 

цени доведоха до спад на вече ниските печалби в гореспоменатите сектори и повишиха 

бизнес риска в първични сектори като селското стопанство, лесовъдството и 

дървообработването.  

Изследване във връзка с текущата оценка на ПРСР през 2009  година, направено 

сред членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР потвърждава негативните тенденции:  

 Наблюдава се спад в продажбите, пазарните цени намаляват (особено по отношение на 

месото и млякото);  

 Между 10 % и 80 % от членовете на браншови асоциации са се отказали от идеята да 

реализират инвестиционни проекти;  

 Между 10 % и 25 % ще осъществят инвестиции в по-малък мащаб със собствен 

капитал или капитал от алтернативни източници (но не и банкови кредити);  
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 Някои от тях са оттеглили подадените  в РА заявления за подпомагане по мерките от 

ПРСР - мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства и мярка 123 Добавяне 

на стойност към земеделски и горски продукти.  

3. Необходимост от консултантски услуги 

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз изисква от българските 

фермери да спазват и прилагат редица стандарти на Общността. Изпълнението на тези 

стандарти е условие за продължаване на дейността им и за получаване на финансова 

подкрепа. Повишаването на конкурентоспособността на фермерите е определящ фактор за 

оцеляване и разширяване на дейността им в изключително развития и конкурентен пазар 

на ЕС.  

Всичко това поражда сериозната нужда от консултантски услуги в подкрепа 

на въвеждането на необходимите стандарти и устойчивото управление на 

земеделските стопанства.  

 

 

 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НССЗ  

Националната служба за съвети в земеделието е юридическо лице на бюджетна 

издръжка със седалище София и териториални звена в страната. Съгласно Правилника 

Службата извършва спомагателна дейност в областта на земеделието и хранително-

вкусовата промишленост. 

1. Мисия на НССЗ:  

Да подпомага прилагането на държавната политиката в аграрния сектор и 

постигането на заложените от МЗХ приоритети и цели за осъществяване на ефективно и 

конкурентно земеделие в Република България, като предлага на земеделските стопани 

качествени консултантски услуги, актуална и полезна информация, обучение и техническа 

помощ. 

2. История на НССЗ 

НССЗ е създадена в края на 1999 г. и след структуриране и кадрово обезпечаване 

започва съветническата си дейност през месец октомври 2000 г. Службата е  

наследник на Националната система за съвети в земеделието, която от своя страна e 

създадена на базата на подписано споразумение между ССА и МЗХП и изградена с 

техническата и финансова помощ на Програма PHARE – Земеделие в рамките на два 

проекта - 1995-1999 г.  

Укрепването на капацитета на НССЗ започва със създаването на организацията и 

продължава интензивно по време на осъществените проекти на PHARE. В рамките на тези 
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проекти се провеждат интензивни обучение за експертите, които им помагат да се 

превърнат в конкурентни консултанти в областта на земеделието. 

От 2000 година досега НССЗ участва в редица международни проекти, част от 

които имат за цел да изграждат капацитетът на НССЗ основно в различни аспекти от ОСП 

– устойчиво управление на земята, развитие на селските региони, развитие на биологично 

земеделие, обща организация на пазара на плодове и зеленчуци, развитие на стратегии и 

управление на селскостопански организации, организации на производители и стандарти 

за качество, устойчиво предоставяне на консултантска агробизнес помощ на пазарно 

ориентирани производители и др. 

Фактът, че службата вече функционира над 10 години ясно показва, че тя има 

своето запазено място в областта на земеделието.  

3. Организационна структура на НССЗ 

НССЗ е структурирана в Главна дирекция „Съвети в земеделието" и дирекция 

„Административно, финансово, информационно обслужване и човешки ресурси" 

(АФИОЧР)”., 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Главна дирекция
„СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Дирекция 
АФИОЧР

Отдел „ФИНАНСИ”
Отдел 

„ИНФОРМАЦИОННО 
ОБСЛУЖВАНЕ И 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Отдел 
„КООРДИНАЦИЯ  НА 

ДЕЙНОСТИ” 

Отдел 
„ДЕЙНОСТИ ПО 

НАЦИОНАЛНИ И 
ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОГРАМИ 

ТЕРИТОРИАЛНИ 
ДИРЕКЦИИ ЗА 

СЪВЕТИ В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

ЮГОИЗТОЧНА
Офиси:
Ямбол
Бургас
Сливен
Стара Загора

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

ЦЕНТРАЛНА ЮЖНА
Офиси:
Пазарджик
Кърджали
Пловдив
Смолян
Хасково

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

ЮГОЗАПАДНА
Офиси:
Кюстендил
Благоевград
Перник
София

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

СЕВЕРОИЗТОЧНА
Офиси:
Шумен
Варна
Добрич
Силистра

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА
Офиси:
Габрово
В. Търново
Разград
Русе
Търговище

ТЕРИТОРИАЛНА

ДИРЕКЦИЯ

СЕВЕРОЗАПАДНА
Офиси:
Плевен
Видин
Враца
Ловеч
Монтана

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

/структура/

 

Общата администрация е организирана в дирекция „АФИОЧР„, която  осъществява 

административното обслужване, финансово счетоводната дейност и вътрешния контрол, 

поддържане на материалната база и информационната система, управлението на 

транспортната дейност и човешките ресурси. Структурата й се състои от отдел „Финанси”и 

отдел „Информационно обслужване и човешки ресурси”. 
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Специализираната администрация е организирана в главна дирекция „Съвети в 

земеделието" с 2 отдела - „Координация на дейности” и „Дейности по национални и 

европейски програми”, и 6 териториални областни дирекции за съвети в земеделието. 

Главна дирекция „Съвети в земеделието" и през 2009 г., използвайки  различни 

методи на консултантската дейност и разнообразни комуникационни канали, оказва 

специализирана помощ на земеделските производители в усилията им за осъществяване 

на ефективно и конкурентно земеделие, съобразено с европейските стандарти и 

българското законодателство. 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ)
/териториални дирекции/

ТД 

Северозападна 

ТД Северна

централна 
ТД 

Североизточна 

ТД 

Югоизточна 

ТД Южна 

централна 

ТД

Югозападнa 

ОФИСИ:

Плевен

Видин 

Враца 

Ловеч 

Монтана 

ОФИСИ:

Кюстендил

София

Благоевград 

 Перник 

ОФИСИ:

Габрово 

В. Търново 

Разград 

Русе 

Търговище

ОФИСИ:

Шумен 

Варна 

Добрич 

Силистра 

ОФИСИ:

Ямбол

Бургас

Сливен

Стара Загора 

ОФИСИ:
•Пазарджик 

•Кърджали 

•Пловдив 

•Смолян 

•Хасково 

в съответствие с изискванията  на Регламент НА ЕС 1059 / 2003

 

 

4. Европейското и национално законодателство, свързано с 

дейността на НССЗ 

От европейското законодателство има 3 основни регламента засягащи 

дейността на НССЗ: 

- Регламент на Съвета (ЕC) 1698/2005г. от 20.09.2005 г. относно подпомагане на 

развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) и по специално чл. 20 (a) (iv) и чл. 24 определящи подпомагането от 

ЕЗФРСР на използването на консултантски услуги от земеделските стопани и 

собственици на гори чрез мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и 

собственици на гори”; 
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- Регламент на Комисията (EC) 1974/2006г. от 15.12.2006 г. за определянето на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 и по-специално чл. 15 

определящ допълнителни изисквания за прилагане на мярка 114 и чл. 25 (а) и т. 5.3.1.4.3 

от Анекс II на Регламента определящ допълнителни изисквания за прилагане на мярка 143 

„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (2007-

2009)”; 

- Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и по специално чл. 12 и чл. 13 

определящи създаването и развитието на достъпни за земеделските стопани системи за 

съвети в земеделието в страните членки; 

От националното законодателство има 4 основни законови и подзаконови 

нормативни актове, регулиращи дейността на НССЗ: 

- Закон за селскостопанската академия (предишно име - Закон за националния 

център за аграрни науки) и по-специално § 1 определящ създаването и функционирането 

на НССЗ; 

- Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети 

в земеделието; 

- Закон за подпомагане на земеделските стопани и по-специално чл. 10 

определящ съществуването НССЗ и безплатното предоставяне от службата на 

информация на земеделски стопани; 

- Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в 

земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. (ПРСР). По тази мярка НССЗ е единствен бенефициент; 

Важно значение има и Анекс VIII, Раздел I, т.Г от Договора за присъединяване на 

България и Румъния (изменен от Решение на Съвета (ЕС) 664/ 2006), който дава 

възможност за прилагане на мярка 143. 

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ, КОНСУЛТАЦИИ, 

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  

1. Основни приоритети в дейността на НССЗ през 2009 г. 

В изпълнение на държавната политика на МЗХ, през 2009 г. НССЗ предостави 

висококачествени консултантски услуги за осигуряване подходящо ниво на технически и 

икономически знания и умения в земеделския и горския сектор с цел прилагане на ОСП и 

повишаване конкурентоспособността на българския производител в единния европейски 

пазар. 
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Следвайки националните приоритети и реализирането на основните аспекти на 

ОСП на ЕС, през 2009 г. НССЗ осъществяваше дейността си в следните конкретни 

направления: 

Дейности, предоставяни самостоятелно от НССЗ в услуга на земеделските стопани 

 Съветническа и консултантска дейност; 

 Посещение на земеделските стопанства; 

 Обучение на земеделските производители; 

 Семинари демонстрации;  

 Информационна дейност; 

 Дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и 

подпомагане на фермерите в усвояването на средства. 

Дейности, предоставяни от НССЗ в сътрудничество с други организации 

 Участие в проекти и инициативи на МЗХ и  други структури на държавната 

администрация;   

 Работа на НССЗ съвместно с общини и кметове; 

 Сътрудничество с НПО и фирми; 

  Международно сътрудничество и участие в международни проекти. 

Дейности по подобряване и оптимизиране на човешките ресурси, материално – 

техническото осигуряване и финансово-счетоводната дейност 

2.  Съветническа и консултантска дейност 

На базата на доброто познаване на земеделските производители и техните нужди, 

натрупания 10-годишен опит, на изградения професионален и административен капацитет 

на Службата и сътрудничеството с множество държавни институции и НПО, НССЗ 

предлага комплексен “пакет от консултантски услуги“, включващ консултации от 

създаването на фермата до нейното пълно обслужване в агрономически, 

животновъден и агроикономически аспект.  

Чрез предоставянето на тези консултации на фермерите се изпълняват задълженията 

България за наличието на функционираща и достъпна системата за консултации в 

земеделието, в съответствие с чл. 12 от Регламент 73/2009 г.  

Всички консултации, които НССЗ предоставя, са безплатни за земеделските 

производители. НССЗ провежда консултантска и съветническа дейност главно чрез 

експертите от офисите на регионалните структури. 
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Общият брой предоставени консултации през 2009 г. е 51 641. Наблюдава се лек 

спад в броя консултации спрямо 2008 г., но нивото остава по-високо от 2007 г. През 2008 

г. стартира приемът на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013 г., което поражда необходимостта от провеждането на масирани 

информационни кампании и предоставянето на по-голям брой консултации по различните 

мерки. През 2009 г. интересът на земеделските стопани и съответно акцентът на дейността 

на НССЗ се измества към изготвянето на заявления за кандидатстване на фермерите, както 

и към по-малък брой, но по-задълбочени консултации по ПРСР.  

Интересът на земеделските производители към възможностите за финансиране по 

ПРСР продължава да бъде висок и през 2009 г. Това до голяма степен се дължи от една 

страна на последствията от финансовата криза и влошените условия на банките за 

финансиране на аграрния сектор. От друга страна, в края на 2008 г. бяха изплатени за 

първи път средства на бенефициенти по ПРСР, което също повиши интересът към 

кандидатстване по ПРСР през 2009 г.  
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Тематиката на специализираните консултации може да се обобщи в следните 

направления: 

Растениевъдство 

- технология на отглеждане на различни видове култури; 

- създаване и възстановяване на трайни насаждения и лозя; 

- биологично земеделие - възможности, условия, изисквания, сертификация;  

- мерки за възстановяване и поддържане на пасища.    

Животновъдство 

- ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания към животновъдните обекти; 

- хранене на различни видове животни и птици, според възраст и физиологично   

състояние; 

- добри земеделски практики и добри земеделски и екологични условия; 

- млечни квоти.  

Агроикономика и управление на стопанството 

- бизнес планиране; 

- осигуряване и данъчно облагане на земеделските производители; 

- изчисляване на себестойност;  

- възможности за финансиране на земеделските производители – субсидиране,  

кредитиране, лизинг и др.  

Други 

- Стандарти на Общността - запознаване на земеделските стопани със 

задължителните стандарти и изисквания, на които трябва да отговаря тяхното 

производството, в т. ч: 

o опазване на околната среда (включително опазване на водите и почвите); 

здравето на животните и растенията и хуманно отношение към животните;  

o безопасни условия на труд.  

- регистрация в СИЗП и по Наредба № 3/1999 г. ; 

- разясняване на пазарните механизми и схеми за финансиране от I-ви стълб на ОСП. 

Консултациите по растениевъдство заемат най-голям дял от 39 % 

специализираните консултации. В условията на постоянно променяща се и силно 

конкурентна среда, интересът към консултациите по аграрна икономика (26%) е висок.    
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Консултации по мерки от ПРСР /2007-2013г./ 

 Най-голям интерес и най-много консултации през първата половина на 2009 г. са 

предоставени за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади 

фермери”. След спиране на приема на заявления по тази мярка през месец юли 2009 г., 

НССЗ консултира младите фермери по въпроси свързани с изпълнението на проектите.  

 Съотношението предоставени консултации към изготвени проекти е:  общо за 

всички мерки - на всеки 7 консултации съответства 1 изготвен от НССЗ проект; при мярка 

112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 214 „Агроекологични 

плащания” съотношението е 1 изготвен проект на 4 предоставени консултации. 

 

 

През 2009 г. НССЗ е консултирало общо 34 681 земеделски стопани. НССЗ работи 

главно с малки и средни земеделски стопанства, които обикновено не са целева група на 
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консултантските фирми. През 2009 г. се увеличава делът на малките стопанства за сметка 

на големите ферми.    

 

 

НССЗ използва различни методи за предоставяне на съвети и консултации, за 

да достигне до максимален брой земеделски производители. Консултациите и съветите се 

предоставят на място в офисите, по телефонна, чрез интернет и при посещение в 

земеделските стопанства.  

НССЗ успешно използва и електронните комуникационни канали, за да 

достигне информацията до целевите групи: 

 От месец февруари 2009 г. в Централното управление на НССЗ работи call-centre 

с единни телефони на цената на един градски разговор от цялата страна *AGRO 

(*2476) или 07001 2476. Това дава възможност на фермерите и от най-отдалечените 

райони да получат компетентна информация и съвети, като им спестява време и 

средства;  

 WEB сайт на НССЗ – информация за ПРСР и  достъп до Електронната библиотека, в 

която има 395 специализирани информационни материала и статии;  

 Комуникация по електронен път – прием на електрони документи чрез специално 

изработената за целта информационна система за документооборот. 

 

Създаването на „CALL Center”  бе породено от 

необходимостта по- голям брой земеделски 

производители да получат в реално време 

навременна специализирана информация и 

консултации по мерките от ПРСР.  Въвеждането на 

единните телефони *AGRO (*2476) и национален 

телефон 0 700 2476 се използва и продължава да 
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функционира в полза на селските стопани и за сметка на НССЗ.  

„Горещият телефон” беше едно естествено продължение на усилията на 

специалистите в отдел „ИОЧР” след  създаването на обновен уеб сайт на Службата.  

Интересът към електронните и интерактивни канали на комуникация нараства и това е 

видно от статистиката. 

  

 

3.  Посещения на земеделските стопанства 

Адаптирането на българското земеделие към европейските стандарти изисква 

преструктуриране на селското стопанство и успешно действие на механизмите за 

подпомагане на земеделските стопани. Провеждането на Общата европейска 

селскостопанска политика налага прилагането на съпоставими практики и повишаване на 

ефективността на земеделското производство за завоюване на позиции на българските 

производители на Европейския пазар.  

През настоящата 2009 г. експертите на НССЗ поддържаха тясна връзка с 

фермерите, посещавайки на място стопанствата им. Така те могат да получат конкретни 

съвети, оценка на условията, в които се отглеждат селскостопанските култури и животни, 

да се вземат на проби при необходимост и най-вече фермерите да получат не само 

качествени съвети и конкретни предписания, адаптирани към тяхното стопанство, но и да 

се извършват демонстрации и практически обучения. Всичко това съдейства за 

повишаване на количеството и качеството произведената продукция при спазване на 

европейските норми и стандарти.  
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През 2009 г. експертите от НССЗ са направили  4131 посещения във ферми, с 1113 

по-малко от предходната 2008 г. Това е резултат от продължаващото уедряване на 

стопанствата, изясняване на много технологични решения и довеждането до подготовка 

на документи за кандидатстване по мерките от ПРСР. Общо са посетени 1662 малки, 1309 

средни и 752 големи стопанства. 

 

4.  Обучение на земеделските производители 

4.1. Професионални обучения в областта на земеделието  

Необходимостта от професионално обучение се обуславя от факта, че едва 3% от 

фермерите имат професионална квалификация в областта на земеделието.  

Център за професионално обучение (ЦПО) към НССЗ е лицензиран от НАПОО 

през 2007 г., а през 2008 г. започна своята активна дейност. НССЗ има разработени и 

утвърдени програми за реализиране на висококачествено обучение с практическа 

насоченост. Основно предимство на службата е възможността фермерите да бъдат 

консултирани и след приключване на обучението.  

НССЗ чрез Центъра за професионално обучение може да допринесе за изпълнение 

на целите на  мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и 

разпространяване на научни знания”. В тази връзка през единствения до момента 

период за прием на заявления през 2008 г., Службата представи два проекта в РА за 

обучение чрез курсове за професионално обучение от 150 часа и информационни 

дейности от 18 часа.  

 Проектът “Обучение в дългосрочни курсове с продължителност 150 часа” 

включва обучение в курсове по трайни насаждения, полевъдство, зеленчукопроизводство, 

животновъдство, говедовъдство, овцевъдство и пчеларство, които ще се проведат в 

градовете Бургас, Видин, Кюстендил, Сливен, Добрич, Кърджали, Ямбол, Велико 

Търново, Пазарджик, Силистра, Русе, Костинброд и Ябланица. Във всеки курс ще се 

обучават по 20 курсисти. Общата стойност на проекта е 1 194 439.55 лв. С предимство в 
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курсовете ще се записват бенефициенти с одобрени проекти по мярка 112 “Създаване на 

стопанства на млади фермери”.  

Проектът “Обучение по информационни дейности за опазване на околната 

среда по мярка 214 с продължителност от 18 часа” включва обучение по обща екология 

и пчеларство на 32 групи с 901 одобрени кандидати по мярка 214 “Агроекологични 

плащания”. Общата стойност на проекта е 339 250.60 лв.  

Проектите съдържат всички елементи, включени в изискванията на Наредба № 23 

от 14.07.2008 г. на МЗХ – учебни програми за всеки курс и информационна дейност, 

планиран брой обучаеми, региони, в които ще се провежда обучението, график на 

учебните занятия, договори за наетата материална база и бюджет на планираните разходи. 

За преподаватели са поканени видни български учени в областта на селското стопанство, 

изявени учители от професионални гимназии и експерти от НССЗ. 

Изпълнението на проектите ще осигури адекватно равнище на техническите и 

икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите 

технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на 

природните ресурси, включително изискванията за кръстосано съответствие, 

възобновяеми източници на енергия и биологично производство. 

През 2009 г. поради огромния брой подадени проекти по всички мерки на ПРСР и 

недостатъчен капацитет на ДФЗ-РА, няма издадени заповеди за одобрение/отхвърляне и 

няма сключени договори за подадените проекти по мярка 111 “Професионално обучение, 

информационни дейности и разпространяване на научни знания”. По тази причина НССЗ 

не можа да предложи на фермерите безплатни курсове за професионално обучение. При 

одобрение на проектите от ДФЗ-РА, НССЗ има готовност да стартира курсовете за 

земеделските стопани. 

4.2. Обучения по ключови компетенции по ОП „РЧР” 

   

През 2009 г. ЦПО към НССЗ изработи и внесе към Агенция по заетостта по 

програмата „Аз мога” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект за 

обучение по 10 ключови компетенции. Проектите ще се финансират от Европейския 

социален фонд и Република България. Ще се предоставят безплатни обучения на 

безработни и заети лица – представители на целевите групи по приоритетни оси 1 и 2 от 

ОП „РЧР” и притежатели на ваучери по Постановление на МС № 251 от 21 октомври 2009 

г.  
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Проектът на НССЗ бе одобрен. Обученията ще се извършват в 27 областни града. 

Преподаватели ще са експерти от НССЗ.  

 Ключови компетенции, по които НССЗ ще обучава притежателите на 

ваучери: 

1. Умение за планиране и ръководство на проекти    30 учебни часа 

2. Работа с професионални компютри     45 учебни часа 

3. Събиране и обработване на информация     16 учебни часа 

4. Подобряване на презентативните умения и комуникация  16 учебни часа 

5. Водене на кореспонденция        16 учебни часа 

6. Умения за работа в екип        30 учебни часа 

7. Ефективно управление на времето      30 учебни часа 

8. Умение за работа в условия на стрес      30 учебни часа 

9. Умение за поемане и оценка на риска      30 учебни часа 

10. Маркетинг и преговори        30 учебни часа 

4.3. Информационна дейност, включително семинари и демонстрации 

Експерти на Службата проведоха общо 460 мероприятия. Семинарите са 420, 

демонстрациите – 40, като се запазва нивото от 2008 г.  

 

Теми на проведените мероприятия:  

1. Разясняване кандидатстването по мерките от ПРСР 2007 - 2013г.; 

2. Най-често срещани грешки при изпълнението на бизнес плановете по мерките от 

ПРСР; 

3. Проблеми на малкия и средния бизнес в земеделието при кандидатстване по 

мерките от ПРСР; 

4. Добри земеделски практики в растениевъдство и животновъдството. Стандарти на 

Общността; 

5. Обучение по опазване на околната среда при производство на селскостопанска 

продукция; 

6. Технологии  и технологични елементи за отглеждане на традиционни и атрактивни 

култури в растениевъдството; 
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7.  Схеми за провеждане на растително защитни мероприятия, съвместно с фирми 

вносители на торове и препарати; 

8. Технологии и технологични елементи за  отглеждане на селскостопански животни 

и птици; 

9. Технологии за управление на оборския тор; 

10.  Мерки за възстановяване и поддържане на пасищата; 

11.  Данъчно облагане и осигуряване на земеделските производители през 2009г.; 

12.  Предимства от водене на отчетност на дейността на малките и средни земеделски 

стопанства; 

13.  Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор – 

стъпки за кандидатстване; 

14.  Открити дни и демонстрации  по зърно производство, зеленчукопроизводство, 

лозарство – показване на елементи от технологичното производство; 

15. Биологично земеделие – предизвикателство, ползи и пазари.  

 

Офисите на НССЗ изготвят, издават и разпространяват различни информационни 

материали и използват множество комуникационни канали, за да достигне информацията 

до максимален брой земеделски производители. Изготвят се и се публикуват авторски 

статии, научно-практически разработки, интервюта и съобщения в националните, 

регионалните и със земеделска насоченост медии.  

Всички материали предоставят лесно достъпна и разбираема информация и 

съдържат практически съвети за работата в земеделските стопанства. 

Информационните материали покриват цялата страна и достигат до много голям 

брой земеделски производители и лица, свързани със селските райони, но точният брой не 

е оценяван.  

 

Основните направления в информационното осигуряване на НССЗ обхващат:  

 Издателска дейност: издаване и разпространяване на информационни материали: 

бюлетини, образователни листовки, работни календари и брошури; 

 Други информационни материали: публикации на статии в националната и 

местната преса и в специализирания периодичен печат; радио и ТВ-предавания, 

излъчвани по национални и местни медии; участие в национални и международни 

изложения. 
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Обобщени резултати за 2009 г. по видове информационни материали:  

Информационен материал брой 

Издателска дейност 
 

Бюлетини 44 

Календари за селскостопанската дейност  140 

Информационни листовки/дипляни 184 

Общо издателска дейност 368 

Други информационни материали 
 Статии във вестници и списания  104 

Радио участия/интервюта 87 

TV участия/интервюта 86 

Участие в изложения 8 

Презентации 78 

Общо други информационни материали 363 

Общо информационни материали 731 

 

Издателската дейност е широко застъпена в работата на НССЗ. Общият брой 

издадени информационни материали за отчетния период е 368. С активна издателска 

дейност се открояват офисите в Плевен – 94 материала, София – 35 бр., Сливен – 33бр., 

Перник – 31бр., Велико Търново – 27 бр., Монтана – 24 бр., Пазарджик – 20 бр. По-слабо 

застъпена е тази дейност от службите в Бургас, Варна, Видин, Враца, Хасково, Шумен, 

Ямбол. Незадоволителна е дейността на офисите Благоевград, Габрово, Кюстендил, Стара 

Загора, Пловдив, Разград, Русе и Търговище.  

За да се стимулират земеделските производители по отношение въвеждането и 

системното използване на екологосъобразни методи за селскостопанско производство, 

допринасящи за устойчивото управление на земята са разработени редица профилирани 

листовки, брошури, бюлетини, например: “Мерки за подобряване състоянието на ливади и 

пасища и опазване на биоразнообразието според Националната агроекологична програма 

(НАЕП)”, “Минимални изисквания за добро земеделско и агроекологично състояние на 

парцелите”, “Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние”, “Условия и ред за признаване на организации на производители”, 

“Възможности за финансова подкрепа на земеделските производители” и други. 

Утвърдилата се като практично значима и системно търсена форма за 

предоставяне на актуална сезонна информация е “Календар на земеделския 

производител”, разработван от всяка служба. 

По второто направление на информационното осигуряване, на страниците 

специализираните национални и регионални издания бяха помествани редица статии, 

интервюта, съобщения, авторски и журналистически материали от областта на 

растениевъдството и животновъдството. Повечето статии бяха публикувани във 

специализираните вестници ”Агровестник”, “Агросвят”, “Гласът на фермера”, “Български 

фермер”, и списанията “Практично земеделие и домакинство” и “Агроном”.  
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Общият брой на публикуваните статии през 2009 г. е 104. В това направление 

най-изявени са офисите в Бургас, В. Търново, Плевен, Перник и Габрово.  

Особено полезни са тематичните предавания в специализираните рубрики по 

земеделие, излъчвани по националните и регионални медии - 87 радиопредавания и 86 

телевизионни участия.  

В проведените радиопредавания са участвали 18 регионални звена. Най-голям 

брой радио изяви имат службите в Благоевград – 14, Габрово – 12, В. Търново – 12, 

Кюстендил - 15.  

В 86 телевизионни предавания са участвали 23 от офисите. Най-активни бяха 

екипите от Кюстендил с 15 бр. телевизионни изяви, Бургас – 14, Габрово и В. Търново с 

по 10. Службите в Благоевград, Враца, Ловеч и Плевен нямат дейност в това направление.  

Участия в изложения 

Особено важно значение за популяризиране съветническата дейност на НССЗ  е 

участието в национални и международни изложения.  

На Международното специализирано изложение в Пловдив – АГРА-2009 г. НССЗ 

беше представена с щанд с рекламни и информационни материали /образователни 

листовки, дипляни, тематични брошури/ и участие на експерти, които предоставяха 

консултации по конкретни запитвания на земеделските производители. 

Много офиси на Службата използваха възможността за участие в 

специализираните изложения със свои щандове, презентации и консултации.  

Офис Бургас участва в пролетния пчеларски базар с презентация. 

Офис Добрич взе участие с презентация в изложението “Пчеломания 2009”.  

Офис Кюстендил участва в Деня на плодородието с аранжиран щанд с 

информационни материали по ПРСР.  

Офис Плевен - участие с щанд и предоставяне на консултации в международното 

изложение по пчеларство и растениевъдство в гр. Плевен. Участва също така и с щанд в 

изложбата по животновъдство в с. Долни Луковит. 

Офис Сливен в националното изложение по животновъдство „ Сливен-2009”. 

 

При участието в регионални изложения и презентациите се извършват и 

персонални консултации, които не влизат в броя консултирани, описан в предходната 

точка.  
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5. Дейност на НССЗ по мярка 143 от ПРСР 2007 – 2013 г. 

НССЗ е организация в структурата на МЗХ, създадена за предоставяне на 

консултантски услуги на българските фермери и единствен бенефициент по мярка 

"Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Службата отговаря на всички 

изисквания към институциите, отговорни за предоставяне на съвети и има необходимия 

капацитет и механизъм по места, да извършва предвидените по мярката дейности. 

С обнародването на Наредба №10/2008 г. от Програмата, експертите на НССЗ 

предоставят безплатно на земеделските стопани пълен комплект съветнически услуги по 

мерките: 

- мярка 112 “Създаване стопанства на млади фермери “;  

- мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране”; 

- мярка 142 “Създаване на организации на производител”; 

- мярка 214 “Агроекологични плащания “. 

През 2009 г. продължи работата по мярка 143 с участието на външни експерти на 

граждански договор към НССЗ за подпомагане дейността по мерките от Програмата, 

поради свръх увеличен обем на работа през този период.  

Във връзка с изпълнението на мярка 143 в НССЗ са създадени Управляващ комитет 

и Звено за управление на дейностите по мярката. 

Управляващият комитет (УК): 

- разработи и прие Работна програма с Вътрешни правила и Правилник за 

организация на работата в НССЗ, с който се определят организацията, реда, правата, 

задълженията и отговорностите, възлагането и контрола по изпълнението на задачите, 

произтичащи от мярка 143. 

- извършваше текущ контрол по спазването на утвърдената от МЗХ и ДФЗ 

Работна програма и Вътрешните правила 

- изготви доклади за изпълнителния директор и висшестоящите органи за хода и 

проблемите по изпълнение на мярката 

Звеното за управление на дейностите по мярка 143 е пряко подчинено на 

председателя на Управляващия комитет, но извършва своята дейност в 

административната рамка на Главна Дирекция „Съвети в земеделието”.  

През отчетния период дейността на експертите от отдел “ДНЕП”-ЗУ беше насочена 

към приемане, обработва, вписване и подаване на документите в ДФЗ – РА по мярка 143.  
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За 2009 год. са подадени 4 заявки за плащане, съдържащи общо 4222 бр. 

документи, от тях: 

 Заявления по мярка 214 –      780 бр. 

 Приемо-предавателни протоколи по мярка 112 -  2844 бр. 

 Приемо-предавателни протоколи по мярка 121 -  18 бр. 

 Приемо-предавателни протоколи по мярка 141 -  580 бр. 

Одобрени са 1577 бр. проекти на стойност 1 542 172 лв., от тях по: 

 Мярка 112 –1548 бр. на стойност – 1 513 812 лв. 

 Мярка 141 – 0 

 Мярка 214 – 29 бр. на стойност - 28360 лв. 

Отхвърлени са 646 бр.проекти на стойност – 624 301 лв., от тях по: 

 Мярка 112 – 287 бр.  

 Мярка 141 – 10 бр. 

 Мярка 214 – 349 бр. 

 

 

СПРАВКА ЗА ВНЕСЕНИ, ОДОБРЕНИ И ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО М.143 ЗА 2009 Г 

№ 

по 

ред 

офис 

ВНЕСЕНИ  

Всичко в т.ч.Одобрени в т.ч.Отхвърлени 

112 214 141 121 Общо 112 214 141 Общо 112 214 141 Общо 

1 Благоевград 76 43 3 0 122 33 5 0 38 17 22 0 39 

2 Бургас 80 65 50 0 195 61 47 0 108 15 44 0 59 

3 Варна 67 8 9 0 84 37 8 0 45 21 38 0 59 

4 В. Търново 145 49 23 1 218 89 50 0 139 21 4 0 25 

5 Видин 103 2 57 0 162 70 2 0 72 15 2 2 19 

6 Враца 58 26 11 0 95 50 0 0 50 26 3 0 29 

7 Габрово 43 26 11 1 81 26 2 0 28 3 5 0 8 

2728 

40% 

981 

14% 

3165 

46% 

РАБОТА ПО МЯРКА 143 ПРЕЗ 2008 И 2009 Г. 

одобрени 

отхвърлени 

неразгледани 
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№ 

по 

ред 

офис 

ВНЕСЕНИ  

Всичко в т.ч.Одобрени в т.ч.Отхвърлени 

112 214 141 121 Общо 112 214 141 Общо 112 214 141 Общо 

8 Добрич 139 1 15 2 157 107 0 0 107 27 8 0 35 

9 Кърджали 55 40 14 1 110 32 38 0 70 4 0 0 4 

10 Кюстендил 113 5 19 0 137 101 4 0 105 10 3 0 13 

11 Ловеч 48 11 6 1 66 37 0 0 37 22 5 0 27 

12 Монтана 163 4 14 0 181 91 0 0 91 24 0 0 24 

13 Пазарджик 141 16 17 0 174 108 78 0 186 14 10 0 24 

14 Перник 34 18 3 1 56 33 2 0 35 9 3 0 12 

15 Плевен 119 127 48 2 296 97 46 0 143 31 18 4 53 

16 Пловдив 190 80 47 0 317 114 17 0 131 25 44 0 69 

17 Разград 45 7 14 0 66 41 13 0 54 3 4 1 8 

18 Русе 174 9 38 0 221 166 24 0 190 10 11 0 21 

19 Силистра 57 21 35 0 113 56 14 0 70 15 18 0 33 

20 Сливен 130 29 21 2 182 122 48 0 170 21 15 0 36 

21 Смолян 50 27 36 0 113 36 34 0 70 9 18 0 27 

22 София 43 24 4 0 71 41 2 0 43 12 19 0 31 

23 Ст. Загора 262 28 14 0 304 178 18 0 196 32 19 1 52 

24 Търговище 123 71 25 0 219 78 59 0 137 12 149 2 163 

25 Хасково 192 14 14 0 220 138 7 0 145 39 11 0 50 

26 Шумен 121 25 18 0 164 92 6 0 98 18 32 0 50 

27 Ямбол 73 4 14 7 98 55 12 0 67 17 2 0 19 

  ОБЩО 2844 780 580 18 4222 2089 536 0 2625 472 507 10 989 

 

За контролиране дейността на работата съобразно изискванията по Наредба 

№10/2008 г. и Годишната работна програма на НССЗ за 2009 г. по марка 143, на 

експертите от офисите се извършиха следните проверки: 

- самостоятелно от експерти към отдел ”ДНЕП” - ЗУ  

- съвместно с експерти от ЦУ - НССЗ и МЗХ – вътрешен одит.  

Констатираните пропуски при водене на досиетата на кандидатите, попълване на 

регистрите, окомплектоване на гражданските договори и работните карти се анализираха, 

изготвиха се предписания за отстраняване на пропуските и се доведоха до знанието на 

експертите от офисите на НССЗ за изпълнение. 

Непрекъснатият контакт с експертите от офисите към НССЗ, както и личните 

наблюдения по работа с мярка 143,  даде възможност да се направят предложения към 

МЗХ за промени по мерки 112, 141 и 214 от ПРСР. Участието на експертите от звеното за 

управление в работни групи към МЗХ беше предпоставка да изразят както своето 

компетентно мнение, така и позицията на НССЗ за вземане на решение по разглежданите 

проблеми.  

Затруднения са отчетени при получаване на обратна информация от ДФЗ – 

РА. В НССЗ не е получавана пълна информация относно причините за отказ на 



27 

 

изработени и внесени проекти на кандидати по мярка 143. Непълната информация е 

пречка за навременно и компетентно информиране на бенефициентите и 

отстраняване на пропуски в документите при кандидатите в следващите заявки.  

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НССЗ В 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Дейности, извършвани в сътрудничество с МЗХ  

 1.1. Система за земеделска счетоводна информация  

Система за земеделска счетоводна информация /СЗСИ-FADN/ се извършва в 

сътрудничество и под ръководството на дирекция „Агростатистика и стратегии” на МЗХ.  

НССЗ участва в Системата за земеделска счетоводна информация за 7-ма година, 

като събира земеделска счетоводна информация от  560 стопанства. (Общият брой на 

стопанства за България е 2000).  

Наблюдавани стопанства 

През месец април 2009 г. беше предоставен списък на земеделските стопанства, 

които да бъдат включени в Системата за земеделска счетоводна  информация през 2009 г. 

Списъкът бе изготвен на база данните, подадени от експертите икономисти от НССЗ, като 

се замениха стопанствата, които не отговарят на определените критерии /за икономически 

размер и специализация/ с нови, в съответствие с инструкциите, получени от 

координаторите по агростатистика от ОД «Земеделие».  

Земеделските стопанства, прекратили участието си в СЗСИ през отчетния период 

са 45 бр. С изключение само на две стопанства, които не са заменени, останалите бяха 

своевременно заменени с други, отговарящи на определените критерии за размер и 

специализация. Най-често срещаните причини за прекратяване на участието на 

стопанствата в СЗСИ бяха поради: ликвидиране на стопанска дейност; промяна в 

собствениците на стопанството; отпадане на стопанства под прага на изискуемия 

икономически размер; смърт на стопанина и др. 

Постигнати резултати 

Експертите икономисти от НССЗ в периода март 2009 г. - февруари 2010 г. 

продължиха работата си по наблюдението на стопанствата, събирането на счетоводна 

информация и въвеждане на данни в СЗСИ, като отразяваха събраната информация в 

предоставените от дирекция „Агростатистика” формуляри /на хартиен и на електронен 

носител/.   

Поради обединяването на ОССЗ София-област и София-град се наложи 

стопанствата наблюдавани от ОССЗ София-град да се преразпределят в други региони на 
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страната. Двадесет от офисите на Службата наблюдават по 21 стопанства, а 7 офиса по 20 

стопанства. 

Според заложената методология, с наблюдаваните стопанства, които водят 

едностранно счетоводство трябва да се направят срещи 6 пъти в годината, а за тези с 

двустранно - 2 пъти. През отчетния период дванадесет офиса работят и със стопанства, 

които водят двустранно счетоводство. Това са службите в Бургас, Варна, Велико 

Търново, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Разград, Русе, София, Шумен и Ямбол. 

Отчитането на тези стопанства предстои да се извърши до месец юни 2010 г. Наблюдава 

се тенденция към увеличаване на техния брой. 

Общият брой на направените посещения във стопанствата за отчетния период е 2 

573 бр. Поради лошите климатични условия през м. януари 2010 г. се наложи последните 

посещения на стопанствата за приключване на работата  по СЗСИ да бъдат направени в м. 

февруари. 

Освен консултации по СЗСИ и събиране на земеделска счетоводна информация, 

при посещенията в стопанствата експертите от НССЗ предоставяха и консултации по 

основни технологични въпроси и мерките от Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2007г. - 2013г., предимства от воденето на счетоводство на фермата за вземане на 

ефективни решения при управлението на стопанството и др.  

Подобряване на работата 

Провеждане на обучителен семинар на експертите икономисти; осигуряване на 

информационни и рекламни материали по проекта за стимулиране на земеделските 

производители за участие в СЗСИ. Разработване на специализиран софтуер, който би 

съкратил значително времето за въвеждане на събраната информация. 

Брой посещения на стопанства, които водят едностранно счетоводство за 

периода март 2009 – февруари 2010 г. 

 

1.2 Информационни кампании  

През 2009 г. НССЗ е участвала в следните информационни кампании на МЗХ: 
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a. Информационен семинар за регионалните служби на МЗХ и на РА, както и за 

служителите на общинските администрации -  28 бр. семинари, на които 

експертите от НССЗ бяха лектори по някои от темите;  

Теми на семинара:  

 „Информация за измененията в ПРСР и изменения в наредбите във 

връзка с оптимизиране на процедурите за кандидатстване”;  

 „Стъпки за кандидатстване и подготовка на бизнес план”;  

 „Най-често срещани грешки при изготвянето и изпълнението  на 

проектите по мерките от ПРСР”. 

b. Информационен семинар в селските общински центрове за информиране на 

потенциалните кандидати по ПРСР /2007-2013г./” -  60 бр. семинари, на които 

експертите от НССЗ бяха лектори; 

c. Семинар в районите за планиране на обучение за служителите от ОД „Земеделие” и 

ОС „Земеделие” – 6 бр. двудневни семинари; 

d. Информационна кампания на НССЗ за разясняване на мярка 141 „Подпомагане на 

полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР по общини, 

съвместно с ОС „Земеделие” /за периода август - септември / 

 проведени срещи - 269 бр.;  

 присъствали земеделски производители – 2 381. 

1.3 Участие в работни групи, кръгли маси и други мероприятия 

НССЗ е свързващо звено между земеделските стопани и институциите, определящи 

политиката за подпомагането им. НССЗ при всекидневните си контакти със земеделските 

производители събира, обобщава и анализира информация за трудностите при 

кандидатстване и осъществяване на проектите. По тези причини НССЗ е търсен и 

предпочитан партньор в работни групи (за промени на наредбите по ПРСР, постоянните 

работните групи по ПРСР и др.), кръгли маси и различни мероприятия на централно и 

регионално ниво.  

Участието на експертите от НССЗ в работни групи към МЗХ беше предпоставка да 

изразят както своето компетентно мнение така и позицията на НССЗ за вземане на 

решение по разглежданите проблеми. НССЗ дава предложения за промени с цел 

улесняване на процедурите, подобряване  на работата и постигане на максимални 

резултати.  

 

2.  Работа на НССЗ съвместно с общини и кметове 

Общата задача на експертите и ръководството на общините е разясняване и 

запознаване на земеделските производители с възможностите за изграждане на високо 

ефективно селско стопанство и гарантиране доходите в земеделските райони. На 

проведените редица работни срещи с кметове и общински ръководства се популяризираха 

мерките за горите – 122, 223 и 226 от ПРСР., а също така и на общинските мерки по Ос 3 – 

313, 321 и 322, както и ЛИДЕР по Ос 4. 
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3. Международно сътрудничество и участие в международни проекти  

През 2009 г. НССЗ участваше в реализацията на следните партньорски 

проекти: 

 Прилагане на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние – проект с Белгия; 

 Проект E-WINE - „Европейско електронно иновативно обучение за винен сектор” от 

програма „Леонардо да Винчи – трансфер на иновации” с участието на 9 партньори -  

CONSORZIO FOR.COM. /Formazione per la comunicazione/ - (Италия), BVB: Business 

Value Bulgaria (България), TALOS: RTD TALOS Ltd (Кипър), EUROFORMAZIONE 

KTF: Euroformazione no profit Kozhasznu Ktf (Унгария), PTE: University of Pecs 

(Унгария), NTA: Nuove Tecnologie Applicate (Италия) и SOPH.I.A. : SOPhia in Action 

Consulting (Италия). 

 Проект „Постигане на баланс на хранителните вещества на ниво ферма: средство за 

управление на устойчивото земеделие” - по Програмата за сътрудничество между 

Фландрия и страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа, с участието 

на Белгия и Институт „Н. Пушкаров”. 

Разработен и подаден проект по програма за трансгранично сътрудничество 

между Република България и бивша югославска република Македония по инструмента за 

предприсъединителна помощ (бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 - 2009 – 1), за който 

предстои утвърждаване. 

 

 

V. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ 

От направения отчет се вижда, че НССЗ се справя с проблемите и задачите които 

стоят пред нея. Въпреки, че както през последните години, така и през 2009 г. напуснаха 

утвърдени специалисти. При провеждане на конкурси поради ниско заплащане се явяваше 

предимно по един кандидат и това ограничаваше възможността за избор. 

1. Човешки ресурси  

Общата численост на НССЗ през.2009 г. е 125 броя служители, от които: 

 по служебно правоотношение -  117 бр. 

 по трудово правоотношение -  8 бр. 

Преобладаващата възрастова категория по основно щатно разписание е 41-50 

години. 
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Преобладаващата продължителност на държавната служба в НССЗ в края на 

2009г. е 6-10 години. 

Напуснали НССЗ  през 2009 г. – 22 човека (18% от персонала), от които: 

 по служебно правоотношение –  19 човека; 

 по трудово правоотношение –   3 човека. 

Назначени по: 

 служебно правоотношение с конкурс – 10 човека; 

 служебно правоотношение по заместване на отсъстващ служител – 8 човека. 

Средна месечна брутна заплата на реално заетите длъжности по щатно разписание 

през 2009г.: 

 по служебно правоотношение –  612,78лв.; 

 по трудово правоотношение –   537, 10лв. 

През 2009 г. експертите от НССЗ са преминали следните обучения: 

 Работна среща- обучение с експертите икономисти на Службата, които събират 

земеделска счетоводна информация по СЗСИ /м. януари, гр. Казанлък/ 

 „Нови препарати за растителна защита” – фирма Байер /м. февруари, гр. 

Пловдив,м. февруари, гр. В. Търново/ 

 Обучение по промените на Наредба № 12 за условията и реда за прилагане на м. 

214 „Агроекологични плащания” от ПРСР /м. февруари, София - МЗХ/ 

 „Технологии за отглеждане на охлюви” /м. март, гр. Хисар – МЗХ, РА/;  

 Изготвяне на проекти по ПРСР - мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства”, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и мярка 

142 „Създаване на организации на производители” /м. март, гр. Хисар – МЗХ, 

РА/; 

 „Качеството на млякото” – теоретично и практично обучение - по Българо-

холандски проект /м. октомври, Хасковски минерални бани/ 

 Разясняване на мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и 

собственици на гори” и мярка 214 “Агроекологични плащания” от 

представители на дирекция „Развитие на селските райони” МЗХ /м. ноември, 

гр. Плевен/ 

2. Финансова рамка за 2009 г. 

В отдел "Финанси" на дирекция "АФИОЧР" се осъществява финансово -
счетоводната дейност и се извършва планирането на всички бюджетни и извънбюджетни 
средства. 

През 2009 г. отчитането на финансово-счетоводна дейност се извършва 

съгласно приетия през 2006 г. от МЗХ Програмен бюджет на НССЗ. 

Участието на Службата в аграрната политика се осъществява чрез 

изпълнението на дейностите, включени в програмите: 



32 

 

 „Агростатистика, анализи и прогнози"   към Политика “Земеделие и селски 
райони”; 

 “Съвети и консултации” към Политика “Земеделие и селски райони”; 
 „Администрация" - към тази програма са включени всички дейности, които 

подпомагат изпълнението на основната програма на НССЗ.   

По - голямата част от разходите на териториалните дирекции са за издръжка на 

офисите (ел.енергия, телефон, интернет, охрана и др.), консумативи, провеждане на 

семинари, открити дни, разпространяване на материали, гориво за посещения на фермери. 

Плановата бюджетната субсидия на НССЗ за 2009 г. беше 1755798 лв.  

Окончателното изпълнение на  бюджета  на НССЗ за 2009 г. включва следните 

разходи: 

Параграф  Сума 

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения”   

906 366 лв. 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”  85 506 лв. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

 27 7540 лв. 

§  1 0 - 0 0  „ И з д р ъ ж к а ”   185 542 лв. 

ВСИЧКО 1 454 954 лв. 

В условията на настъпилата финансова криза, остатъкът от 300 844 лв. остана 

неусвоен.  

Получените средства по Извънбюджетни сметки и фондове (ИБСФ) възлизат на 

1 522 599лв., от които са усвоени 1 433 563 лв., в т.ч.: 

Параграф Сума 

§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения”  

 552 693 лв. 

§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”   107 685 лв. 

§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели   108 060 лв. 

§ 10-00 „Издръжка”  296 465 лв. 

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”   145 025 лв. 

§ 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”   223 635 лв. 

ВСИЧКО 1 433 563 лв. 

За осъществяването на необходимия финансов контрол през годината продължи 

практиката всички разходи, направени от териториалните дирекции,  предварително се 

съгласуваха с отдел “Финанси”, след което се утвърждаваха от Изпълнителния директор. 
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Целта на тази практика е да се планират и контролират изразходваните средства, като с 

предимство бъдат обслужвани националните и регионалните приоритети на НССЗ. 

В рамките на вътрешния контрол се използват изработените от дирекция "АФИОЧР" 

и утвърдени от изпълнителния директор на НССЗ вътрешни документи ("Вътрешни 

правила за изграждане и функциониране на СФУК", „Система за измерване, 

проследяване и отчитане на показателите от дейността на НССЗ", „Правилник за  

финансовия ред  в  офисите към НССЗ "  и „Правилник за ползване на автомобилния 

транспорт в НССЗ"). 

При изпълнението на обществените поръчки, възлагани от НССЗ, бяха спазени 

всички правила съгласно ЗОП и Наредбата за малки обществени поръчки. Във всички от 

случаите се събираше необходимия брой оферти и определянето на изпълнителя се 

извършваше от комисия. 

3.  Управление на собствеността 

Недвижимите имоти, управлявани от НССЗ, териториално са разпределени в 

София и в областните градове. Материалната база на Централно управление на НССЗ в 

София се състои от 24 помещения с обща площ 782 м : Общата стойност на недвижимото 

имущество на НССЗ в края на 2009 г. е 1 124 430,27 лв. 

Основните проблеми при управлението на недвижимата собственост на Службата се 

дължат на ниския процент на собственост на използваните офиси. Върху дейността на 

НССЗ оказват влияние редица неблагоприятни фактори: неподходящи помещения за 

съветническа дейност, липса на по-големи помещения за работа със земеделските стопани, 

недостатъчна площ за офис дейности, скъпа издръжка на помещенията, лоши хигиени 

условия и недостатъчно качествени сервизни помещения, и не на последно място 

неподходящо местоположение на офисите на Службата спрямо другите служби на МЗХ. 

Това налага ползването на офиси под наем, които предоставят лесен достъп за 

земеделските стопани.  

Наложително е с помощта на Министерството да бъде решено трайното 

настаняване на офисите във Враца, Монтана, Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Русе, 

Силистра и Разград. 

4. Техническа обезпеченост 

4.1. Офис оборудване  и софтуерни продукти 

От средствата за издръжка на Службата бяха закупени дълготрайни материални 

активи на стойност – 106 053,12 лв. (в това число  копирни машини,  климатици и 

компютърни конфигурации). 
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Една от целите на Службата е да се превърне в гъвкав, оперативен и бързо 

реагиращ партньор на Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, който да 

съдейства на земеделските производители за точното и стриктно прилагане политиката на 

МЗХ.  

Тази цел е в основата на дейността на отдела „Информационно обслужване и 

човешки ресурси”, където всяка мисия е насочена към осигуряване на стабилна 

техническа, технологична, софтуерна и комуникационна среда за експертите в ЦУ и 

офиси към НССЗ. 

През 2009 г. бяха предприети редица мерки за осъвременяване на техническите 

средства и офис техника и към настоящия момент служителите разполагат с техника, 

която позволява изпълнението на служебните им задачи на добро ниво. 

НССЗ работи с лицензиран системен софтуер на компютрите, и по специално 

операционна система Windows ХР, антивирусна защита  на Panda и Мicrosoft Office 2003 - 

всичките с лиценз, осигурен от МЗХ. През 2009 беше предоставен и Мicrosoft Office 2007 

Professional, който бе инсталиран на всички работни станции, позволяващи от техническа 

гледна точка неговото приложение. В останалите случаи - при остаряла техника - се 

използва Freewere. 

 Без да пренебрегваме усилията на ръководството на НССЗ за непрекъснато 

задоволяване нуждите на експертите за по-съвременно офис оборудване, в условията на 

лимитиран бюджет се подменят най - необходимите елементи и се закупуват устройства, 

които да поемат нарастващия обем информация. Проблемът със съхраняването и най-вече 

защитата  на информацията е перманентна задача на отдела.  

Чрез нови технически решения бе стабилизирана интернет връзката в ЦУ на НССЗ. 

В хардуерно отношение картината изглежда така: 

Административна структура 

Брой  

системи 

/балансово 

заведени/ 

Брой реално 

използвани 

компютърни 

системи 

Брой компютърни 

системи, закупени с 

операционната 

система MS  

Windows      и   офис 

продукт MS Office 

стационарни 

компютърни системи 
189 149 0 

преносими 

компютърни системи 

39 31 0 

 

 

Техническото състояние на пощенския сървър не е на завидна висота, но предстои 

физическото му преместване от МЗХ на територията на НССЗ и неговото осъвременяване 

и като обем и като защита. 
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 Програмните продукти, използвани в НССЗ и ОССЗ са както следва: 

Продукт  Лиценз да/не  Приложение НССЗ 

Windows XP Да Операционна система 

MS office XP 2003, 2007 Да Приложна програма 

Windows 98 Да Операционна система 

MS Office 97 Да Приложна програма 

Adobe Acrobat 5.0 update Приложна програма 

Archimed eDMS Да Деловодна програма 

Ciela 4.0, 5.0 Да Правна информационна система 

RZ2000 Да труд и работни заплати 

ALGOS AS Win 7.0 Да счетоводен софтуер 

DA 201 Да софтуер за водене на дълготрайни активи 

Специализираният софтуер се актуализира от доставчиците, а хардуерната 

поддръжка на офис оборудването от външна фирма. 

Поддържането и актуализирането на сайта се осъществява от силно редуциран 

състав в Централно управление на НССЗ.   

Ролята на „системен администратор” също се изпълнява от експерт в отдела. 

Повишаването квалификацията по отношение нови софтуерни продукти е предмет 

на специализиран курс  за служителите от ЦУ, провеждан от експерт на отдел „ИОЧР” 

един или два пъти седмично, в зависимост от ангажиментите на служителите.  

В НССЗ е въведена за приложение обща рамка за самооценка (САF), разработена въз 

основа на модела на Европейската фондация за управление на качеството и прилагана от 

Европейския институт по публична администрация (ЕIРА). Основната цел на САF 

системата е да улесни самооценката на организацията, за да се получи диагноза и да се 

предприемат необходимите действия за подобряване работата на НССЗ. Въпросниците се 

попълват един път годишно и се обработват от сътрудник на отдела. 

4.2. Транспортни средства 

Ефективното транспортно обслужване е регламентирано в „Правилник за ползване 

на автомобилния транспорт в НССЗ". В края на отчетната година НССЗ разполага е 31 

автомобила. Поради  остарелия автомобилен парк за ремонт и обслужване на служебните 

автомобили са изразходвани 29 245,33 лв. 
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Бяха закупени и придобити общо 3 бр. автомобили: 

 Лада Калина  

 Нисан Кашкай 

 Тойота Rav 4 

През изминалата 2009 г. бяха проведени пет търга за продажба на ненужни 8 бр. 

автомобили на общата стойност 10 207,00 лв.  

За нуждите на МЗХ бяха предоставени 5 бр. автомобили: Нисан Кашкай, Киа 

Соренто и 3 бр. Лада Самара. 

През 2009 г.служебните автомобили на всички офиси към НССЗ са изминали 

общо 333 219 км.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

През изминалата година Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) 

доказа, че съветническата дейност в областта на земеделието играе важна роля за 

подобряване на устойчивостта и доходността на земеделските стопанства. 

Предоставената от експертите на НССЗ безплатна консултантска и съветническа 

помощ помага на земеделските стопани да разширят и модернизират своите стопанства, 

да се обучат да спазват изискванията за внедряване на добрите земеделски практики. В 

този аспект НССЗ извършва перманентна информационна, консултантска и съветническа 

дейност, която съответства на целите на ОСП на ЕС. 

През 2009 г. са положени изключителна много усилия за подготовка на 

земеделския сектор за усвояване на директни плащания, разясняване на условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и подобряване 

качеството на живот в селските райони и насърчаване на предприемаческата активност. 

Дейността на НССЗ през 2009 г. бе насочена към развитието на земеделието и 

селските райони, чрез предоставяне на специализирани консултации и съдействие за  

усвояването на средства от производителите по европейски и национални програми. 

 


