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ПРИЛОЖЕНИЕ ХIІ

ДОКЛАДВАНЕ НА БАЗА НА ОСНОВЕН НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 128

Показатели за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EФГЗ) 
и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР)

Цели Основен набор от показатели

O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по линия на 
ОСП

Подпомагане за достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост в целия Съюз с цел 
подобряване на продоволствената 
сигурност

R.6 Преразпределяне към по-малките земеделски 
стопанства: процент на допълнителното подпомагане на 
хектар за отговарящи на условията за подпомагане 
земеделски стопанства, с размер под средния за 
земеделските стопанства размер (в сравнение със 
средната стойност)

засилване на пазарната ориентация 
и повишаване на 
конкурентоспособността, 
включително чрез поставяне на по-
голям акцент върху научните 
изследвания, новаторските 
решения, технологиите и 
цифровизацията и тяхното 
използване в по-голяма степен;

R.9 Модернизация на земеделските стопанства: дял на 
земеделските стопани, получаващи подпомагане за 
инвестиции с цел преструктуриране и модернизиране, 
включително подобряване на ресурсната ефективност
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Цели Основен набор от показатели

Подобряване на позицията на 
земеделските стопани във веригата 
на стойността

R.10 Подобряване на организацията на веригата на 
доставки: дял на земеделските стопани, участващи в 
подпомагани групи на производители, организации на 
производители, местни пазари, къси вериги на доставки и 
схеми за качество

принос за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него, 
както и за устойчивата енергия;

R.14 Съхранение на въглероден диоксид в почвата и в 
биомаса: дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите, запазване и/или 
засилване на съхранението на въглероден диоксид 
(постоянно затревени площи, земеделска земя в торфища, 
гори и пр.)

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя), обхванати от 
задължения в областта на околната среда/климата, които 
надхвърлят задължителните изисквания

Насърчаване на устойчиво 
развитие и ефективно управление 
на природните ресурси като вода, 
почва и въздух
 

R.4 Създаване на връзка между подпомагането на 
доходите и стандартите и добрите практики: дял на ИЗП, 
обхваната от подпомагането на доходите и обвързана със 
спазване на предварителните условия

Допринасяне за защита на 
биологичното разнообразие, 
подобряване на екосистемните 
услуги и опазване на 
местообитанията и ландшафта       

R.27 Опазване на местообитанията и видовете: дял на 
земеделската земя, обхваната от задължения в областта 
на управлението в подкрепа на опазването или 
възстановяването на биологичното разнообразие  

Привличане на млади земеделски 
стопани и улесняване развитието 
на стопанска дейност

R.30 Приемственост между поколенията:  брой на 
младите земеделски стопани, създаващи стопанство с 
подпомагане по линия на ОСП  

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови работни 
места в рамките на подпомагани проектинасърчаване на заетостта, растежа, 

социалното приобщаване и 
местното развитие в селските 
райони, включително 
биоикономиката и устойчивото 
горско стопанство; и)

R.34 Свързване на селските райони в Европа: дял на 
населението в селските райони, ползващо подобрен 
достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане по 
ОСП

подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в отговор 
на обществените изисквания по 
отношение на храните и здравето, 
включително за безвредна, 
питателна и устойчива храна, както 
и за хуманно отношение към 
животните.

O.16 Брой на животинските единици, обхванати от 
подпомагане за мерки, насочени към хуманното 
отношение към животните, здравеопазването или по-
голяма биологична сигурност
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Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ХIІ

ДОКЛАДВАНЕ НА БАЗА НА ОСНОВЕН НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 128

Показатели за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EФГЗ) 
и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР)

Цели Основен набор от показатели

O.3 Брой на бенефициерите на подпомагане по линия 
на ОСП, включително разбивка по видове 
интервенции

Подпомагане на достатъчно 
надеждни земеделски доходи и 
устойчивост на 
селскостопанския сектор в 
целия Съюз с цел подобряване на 
дългосрочната продоволствена 
сигурност и разнообразието в 
селското стопанство, като 
същевременно се осигуряват 
безопасни и висококачествени 
храни на справедливи цени с цел 
обръщане на тенденцията на 
намаляване на броя на 
земеделските стопани и 
гарантиране на икономическата 
устойчивост на 
селскостопанското 
производство в Съюза

R.6 Преразпределяне към по-малките земеделски 
стопанства: процент на допълнителното подпомагане 
на хектар за отговарящи на условията за подпомагане 
земеделски стопанства, с размер под средния за 
земеделските стопанства размер (в сравнение със 
средната стойност)
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Цели Основен набор от показатели

Засилване на пазарната 
ориентация на местните и 
националните пазари, 
пазарите на Съюза, както и 
на международните пазари, а 
също и на стабилизирането 
на пазара, управлението на 
рискове и кризи, и повишаване 
на дългосрочната 
конкурентоспособност на 
земеделските стопанства, 
възможностите за 
преработка и предлагане на 
пазара на селскостопански 
продукти с поставяне на по-
голям акцент върху 
диференциацията на 
качеството, научните 
изследвания, иновациите, 
технологиите, трансфера и 
обмена на знания и 
цифровизацията, както и 
улесняване на достъпа на 
земеделските стопани до 
динамиката на кръговата 
икономика

R.9 Модернизация на земеделските стопанства: дял на 
земеделските стопани, получаващи подпомагане за 
инвестиции с цел преструктуриране и модернизиране, 
включително подобряване на ресурсната ефективност

Подобряване на позицията за 
договаряне на земеделските 
стопани във веригите на 
стойността чрез насърчаване 
на форми на сдружения, 
организации на 
производителите и 
колективни преговори, както 
и стимулиране на късите 
вериги на доставки

R.10 Подобряване на организацията на веригата на 
доставки: дял на земеделските стопани, участващи в 
подпомагани групи на производители, организации на 
производители, местни пазари, къси вериги на доставки 
и схеми за качество
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Цели Основен набор от показатели

Допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към 
него чрез намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, включително чрез 
увеличаване на въглеродните 
поглътители, улавяне и 
съхранение на въглерод в 
селското стопанство и 
хранително-вкусовия сектор, 
както и чрез включване на 
устойчива енергия, като 
същевременно се гарантира 
продоволствената сигурност, 
устойчиво управление и 
опазване на горите в 
съответствие с Парижкото 
споразумение 

R.14 Съхранение на въглероден диоксид в почвата и в 
биомаса: дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите, запазване 
и/или засилване на съхранението на въглероден 
диоксид (постоянно затревени площи, трайни 
насаждения с трайна зелена покривка, земеделска 
земя във влажни зони, торфища, гори и пр.)

O.13 Брой на хектарите (земеделска земя) и брой на 
другите единици, обхванати от задължения в областта 
на околната среда/климата, които надхвърлят 
задължителните изисквания, включително екосхеми

насърчаване на устойчивото 
развитие и ефективно управление 
на природните ресурси и 
допринасяне за опазването и 
подобряването на качеството 
на водата, почвата и въздуха, 
включително чрез устойчиво и 
намалено ползване на продукти 
за растителна защита, торове 
и антибиотици; 

R.4 Създаване на връзка между подпомагането на 
доходите и стандартите и добрите практики: дял на 
ИЗП, обхваната от подпомагането на доходите и 
обвързана със спазване на предварителните условия
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Цели Основен набор от показатели

допринасяне за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата и за адаптация към него 
чрез намаляване на емисиите 
на парникови газове, 
включително чрез увеличаване 
на въглеродните поглътители, 
улавяне и съхранение на 
въглерод в селското 
стопанство и хранително-
вкусовия сектор, както и чрез 
включване на устойчива 
енергия, като същевременно се 
гарантира продоволствената 
сигурност, устойчиво 
управление и опазване на 
горите в съответствие с 
Парижкото споразумение

R.27 Опазване на местообитанията и видовете: дял на 
земеделската земя, обхваната от задължения в областта 
на управлението в подкрепа на опазването или 
възстановяването на биологичното разнообразие, 
включително земеделските земи с висока природна 
стойност  

привличане и подкрепа на 
млади земеделски стопани и 
нови земеделски стопани и 
насърчаване на участието на 
жените в селскостопанския 
сектор, по-специално в най-
обезлюдените райони и 
районите с природни 
ограничения;  улесняване на 
обученията и опита в целия 
Съюз, устойчивото развитие 
на стопанска дейност и 
създаването на работни 
места в селските райони;

R.30 Приемственост между поколенията: брой на 
младите и новите земеделски стопани, създаващи 
стопанство с подпомагане по линия на ОСП, 
включително разбивка по полове  

Насърчаване на социалното и 
териториалното сближаване 
в селските райони, 

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови работни 
места в рамките на подпомаганите проекти, 
включително разбивка по полове
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Цели Основен набор от показатели

включително чрез създаване 
на заетост, растеж, 
инвестиции, социално 
приобщаване, борба с 
бедността в селските райони 
и чрез местно развитие, 
включително 
висококачествени местни 
услуги за селските общности, 
насочени по-специално към 
районите с природни 
ограничения   насърчаване на 
достойни условия на живот и 
труд и икономически условия; 
диверсификация на 
дейностите и доходите, 
включително селския 
туризъм, устойчивата 
биоикономика, кръговата 
икономика и устойчивото 
горско стопанство, като 
същевременно се зачита 
равенството между 
половете; насърчаване на 
равенството между мъжете 
и жените в селските райони 
посредством специфични 
мерки за подпомагане и 
признаване на работата на 
жените в селското 
стопанство, занаятите, 
туризма и услугите по места

R.34 Свързване на селските райони в Европа: дял на 
населението в селските райони, ползващо подобрен 
достъп до услуги и инфраструктура чрез подпомагане 
по ОСП
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Цели Основен набор от показатели

Подобряване на реакцията на 
селското стопанство в ЕС в 
отговор на обществените 
изисквания по отношение на 
храните и здравето, 
включително за безвредна, 
питателна, висококачествена и 
устойчива храна, биологично 
земеделие, борба с 
разхищението на храни, 
както и за екологична 
устойчивост, антимикробна 
резистентност и 
подобряване на здравето на 
животните и хуманното 
отношение към тях, а също и 
повишаване на 
информираността на 
обществото за значението на 
селското стопанство и 
селските райони, като 
същевременно се допринася за 
изпълнението на Програмата 
до 2030 г. за устойчиво 
развитие

O.16 Брой на животинските единици, обхванати от 
подпомагане за мерки, насочени към хуманното 
отношение към животните, здравеопазването или по-
голяма биологична сигурност

Or. en


