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Текст, предложен от Комисията

Оценка на качеството на 
изпълнението на политиката 
(многогодишна) — 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Цели и техните съответни 
показатели за въздействието*

Годишен преглед на качеството на 
изпълнението — РЕЗУЛТАТ*

Годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението — КРАЕН 
ПРОДУКТ

Широкообхватни видове интервенции и 
техните показатели за крайните продукти*

Междусекто
рна цел на 
ЕС: 
Модернизац
ия

Показател Показатели за резултатите

(само въз основа на интервенции, 
подпомагани по линия на ОСП)

Системи за 
знания и 
иновации в 
селското 
стопанство 
(AKIS)

Показатели за крайните 
продукти

R.1 Подобряване на качеството на 
изпълнението чрез знания и иновации: дял на 
земеделските стопани, получаващи 
подпомагане за консултации, обучения, обмен 
на знания или участие в оперативни групи с 
цел подобряване на качеството на 
изпълнението в икономически, екологичен, 
климатичен и свързан с ресурсната 
ефективност аспект

R.2 Създаване на връзка между консултациите 
и системите за знания: брой на консултантите, 
интегрирани в AKIS (в сравнение с общия 
брой на земеделските стопани)

Стимулиран
е на 
знанията, 
иновациите 
и 
цифровизаци
ята в 
селското 
стопанство и 
селските 
райони и 
насърчаване 
на 
използването 
им в по-
голяма 

I.1 Споделяне на 
знанията и 
иновациите: дял 
от бюджета на 
ОСП за 
споделяне на 
знанията и 
иновациите

R.3 Цифровизация на селското стопанство: 
брой на земеделските стопани, ползващи 

Европейско 
партньорств
о за 
иновации 
(ЕПИ) за 
знания и 
иновации в 
селското 
стопанство*
*

O.1 Брой на оперативните 
групи в рамките на ЕИП

O.2 Брой на консултантите, 
които създават оперативни 
групи в рамките на ЕИП 
или участват в такива 
групи
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степен подпомагане с цел използване на технологии 
за прецизно земеделие по линия на ОСП

I.2 Намаляване 
на разликите в 
доходите: 
промяна в 
доходите от 
селскостопанска 
дейност в 
сравнение с 
икономиката 
като цяло 

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

I.3 Намаляване 
на 
променливостта 
на доходите на 
земеделските 
стопанства: 
промяна в 
доходите от 
селскостопанска 
дейност 

R.5 Управление на риска: дял на земеделските 
стопанства с инструменти за управление на 
риска по ОСП

Подпомаган
е по линия 
на ОСП

 

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 
продоволств
ената 
сигурност

I.4 Подпомагане 
за достатъчно 
надеждни 
земеделски 
доходи: промяна 
в равнището на 
доходите от 

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)

Необвързан
о с 
производств
ото 
подпомаган
е

O.4 Брой на хектарите за 
необвързани с 
производството директни 
плащания 

O.5 Брой на 
бенефициерите за 
необвързани с 
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селскостопанска 
дейност по 
сектори (в 
сравнение със 
средната 
стойност в 
селското 
стопанство)

I.5 Допринасяне 
за териториалния 
баланс: промяна 
в доходите от 
селскостопанска 
дейност в райони 
с природни 
ограничения (в 
сравнение със 
средната 
стойност)

R.7 Засилване на подпомагането за земеделски 
стопанства в райони със специфични 
потребности: процент на допълнителното 
подпомагане на хектар в районите с по-големи 
потребности (в сравнение със средната 
стойност)

производството директни 
плащания 

O.6 Брой на хектарите, по 
отношение на които се 
прилага засилено 
подпомагане на доходите 
за млади земеделски 
стопани

O.7 Брой на 
бенефициерите, по 
отношение на които се 
прилага засилено 
подпомагане на доходите 
за млади земеделски 
стопани

I.6 Повишаване 
на 
производителнос
тта на 
земеделските 
стопанства: обща 
факторна 
производителнос
т

R.8 Насочване към земеделски стопанства в 
сектори, изпитващи затруднения: 

дял на земеделските стопани, ползващи 
обвързано с производството подпомагане с 
цел подобряване на конкурентоспособността, 
устойчивостта или качеството

Инструмент
и за 
управление 
на риска

O.8 Брой на земеделските 
стопани, попадащи в 
обхвата на подпомагани 
инструменти за управление 
на риска

Засилване на 
пазарната 
ориентация 
и 
повишаване 
на 
конкурентос
пособността, 
включително 
поставяне на 
по-голям I.7 R.9 Модернизация на земеделските 
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акцент върху 
научните 
изследвания, 
технологиит
е и 
цифровизаци
ята;

Оползотворяване 
на търговията с 
продукти на 
хранително-
вкусовата 
промишленост: 
внос и износ при 
търговията с 
продукти на 
хранително-
вкусовата 
промишленост

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

Обвързано с 
производств
ото 
подпомаган
е

O.9 Брой на хектарите, за 
които се ползва обвързано 
с производството 
подпомагане 

O.10 Брой на животните, за 
които се ползва обвързано 
с производството 
подпомагане

Подобряване 
на позицията 
на 
земеделскит
е стопани 
във веригата 
на 
стойността

I.8 Подобряване 
на позицията на 
земеделските 
стопани във 
веригата за 
храни: 
добавената 
стойност за 
първичните 
производители 
във веригата за 
храни

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

Плащания 
за природни 
ограничения 
или други 
специфични 
за района 
ограничения

O.11 Брой на хектарите, за 
които се получава 
допълнително плащане за 
райони с природни 
ограничения (3 категории)

O.12 Брой на хектарите, за 
които се получава 
подпомагане по линия на 
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„Натура 2000“ или на 
Рамковата директива за 
водите

R.11 Концентрация на предлагането: дял на 
стойността на предлаганата на пазара 
продукция, по организации на 
производителите с оперативни програми

Допринасяне 
за 
смекчаване 
на 
последиците 
от 
изменението 
на климата и 
за адаптация 
към него, 
както и за 
устойчива 
енергия

I.9 Подобряване 
на устойчивостта 
на земеделските 
стопанства: 
съставен индекс

R.12 Адаптация към изменението на климата: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за подобряване на адаптацията 
към климата

Плащания 
във връзка 
със 
задължения 
в областта 
на 
управлениет
о 
(агроеколог
ия и климат, 
генетични 
ресурси, 
хуманно 
отношение 
към 
животните)

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

O.14 Брой на хектарите 
(гори), обхванати от 
задължения в областта на 
околната среда/климата, 
които надхвърлят 
задължителните 
изисквания

O.15 Брой на хектарите, за 
които се получава 
подпомагане за 
биологично земеделие

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

O.17 Брой на проектите в 
подкрепа на генетичните 
ресурси

I.10 Допринасяне 
за смекчаване на 
последиците от 
изменението на 
климата: 
намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове от 
селското 
стопанство

R.13 Намаляване на емисиите в сектора на 
животновъдството: дял на животинските 
единици, за които се получава подпомагане с 
цел намаляване на емисиите на парникови 
газове и/или на амоняк, включително 
управлението на оборския тор

I.11 Засилване 
задържането на 
въглерод: 
повишаване на 
органичния 
въглерод в 
почвата

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.)
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R.15 Екологична енергия от селското и 
горското стопанство: инвестиции в капацитет 
за производство на енергия от възобновяеми 
източници, включително на биологична 
основа (MW)

R.16 Подобряване на енергийната 
ефективност: икономии на енергия в селското 
стопанство

I.12 Повишаване 
на устойчивата 
енергия в 
селското 
стопанство: 
производство на 
енергия от 
възобновяеми 
източници от 
селското и 
горското 
стопанство

R 17 Залесена земя: площи, за които се 
предоставя подпомагане за залесяване и 
създаване на горска площ, включително 
агролесовъдство

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

I.13 Намаляване 
на почвената 
ерозия: процент 
на земята с 
умерено до 
силно изразена 
почвена ерозия 
от земеделската 
земя

R.18 Подобряване на почвите: дял на 
земеделската земя, обхваната от задължения в 
областта на управлението, благоприятни за 
управлението на почвите

I.14 Подобряване 
на качеството на 
въздуха: 
намаляване на 
емисиите на 
амоняк от 
селското 

R.19 Подобряване на качеството на въздуха:  
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите на 
амоняк

Инвестиции O.18 Брой на 
подпомаганите инвестиции 
в производствени дейности 
в земеделските стопанства

O.19 Брой на 
подпомаганите местни 
инфраструктури

O.20 Брой на 
подпомаганите инвестиции 
в непроизводствени 
дейности

O.21 Брой на инвестициите 
в производствени дейности 
извън земеделските 
стопанства
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стопанство 

I.15 Подобряване 
на качеството на 
водата:  брутен 
баланс на 
хранителните 
вещества в 
земеделската 
земя

R.20 Опазване на качеството на водата:  дял на 
земеделската земя, обхваната от задължения в 
областта на управлението по отношение на 
качеството на водата

1.16 Намаляване 
изтичането на 
хранителни 
вещества: 
нитрати в 
подземните води 
— процент на 
станциите за 
подземни води, в 
които 
концентрацията 
на N е над 50 
mg/l спрямо 
посочената в 
Директивата за 
нитратите

R.21 Устойчиво управление на хранителните 
вещества: дял на земеделската земя, обхваната 
от задължения, свързани с подобряването на 
управлението на хранителните вещества

I.17 Намаляване 
на натиска върху 
водните ресурси: 
показател за 

R.22 Устойчиво използване на водата:  дял на 
поливните площи, обхванати от задължения за 
подобряване на водния баланс
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използване на 
водите плюс 
(WEI+)

R.23 Качество на изпълнението, свързано с 
околната среда/климата, постигано чрез 
инвестиции: дял на земеделските стопани, 
получаващи подпомагане за инвестиции, 
свързани с грижа за околната среда или 
климата

R.24 Качество на изпълнението с оглед на 
околната среда/климата, постигано чрез 
знания: дял на земеделските стопани, 
получаващи подпомагане за 
консултации/обучения, свързани с качеството 
на изпълнение с оглед на околната среда и 
климата

I.18 Повишаване 
на птичите 
популации върху 
земеделски земи: 
Индекс на 
птиците, 
живеещи върху 
земеделски земи

R.25 Подпомагане на устойчивото управление 
на горите: дял на горската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението в 
подкрепа на опазването на горите и тяхното 
управление

Безвъзмездн
и средства 
за 
установяван
е

O.22 Брой на земеделските 
стопани, получаващи 
безвъзмездни средства за 
установяване

O.23 Брой на 
предприемачите от селски 
райони, получаващи 
безвъзмездни средства за 
установяване

Допринасян
е за защита 
на 
биологично
то 
разнообрази
е, 
подобряване 
на 
екосистемни
те услуги и 
опазване на 
местообитан

I.19 Засилено 
опазване на 
биологичното 
разнообразие: 

R.26 Опазване на горските екосистеми:  дял на 
горската земя, обхваната от задължения в 
областта на управлението в подкрепа на 
опазването на ландшафта, биологичното 

Сътрудниче
ство

O.24 Брой на 
подпомаганите 
групи/организации на 



AM\1215872BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

процент на 
видовете и 
местообитанията 
от интерес на 
Общността, 
свързани със 
селското 
стопанство, при 
които се 
наблюдават 
тенденции на 
запазване или 
нарастване

разнообразие и екосистемните услуги 

I.20 Засилено 
предоставяне на 
екосистемни 
услуги: дял на 
ИЗП, обхваната 
от особеностите 
на 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 

R.28 Подпомагане по „Натура 2000“: Площ в 
зоните по „Натура 2000“, обхванати от 
задължения за опазване, поддръжка и 
възстановяване

ията и 
ландшафта

R.29 Опазване на особеностите на ландшафта: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението на 
особеностите на ландшафта, включително 
живи плетове

производители

O.25 Брой на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане с цел участие 
в схемите за качество на 
ЕС

O.26 Брой на проектите за 
приемственост между 
поколенията (млади 
земеделски 
стопани/земеделски 
стопани, които не 
изпълняват изискванията 
за възраст)

O.27 Брой на стратегиите 
за местно развитие 
(LEADER)

O.28 Брой на други групи 
за сътрудничество (освен в 
рамките на ЕПИ, които се 
докладват по O.1)
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Привличане 
на млади 
земеделски 
стопани и 
улесняване 
развитието 
на стопанска 
дейност в 
селските 
райони

1.21 Привличане 
на млади 
земеделски 
стопани: 
промяна в броя 
на новите 
земеделски 
стопани 

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

Обмен на 
знания и 
информация

O.29 Брой на земеделските 
стопани, на които са 
предоставени 
обучения/консултации

O.30 Брой на лицата, 
различни от земеделски 
стопани, на които са 
предоставени 
обучения/консултации

I.22 Допринасяне 
за създаване на 
работни места в 
селските райони: 
промяна в 
равнището на 
заетост в 
преобладаващо 
селските райони

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови 
работни места в рамките на подпомагани 
проекти 

Хоризонтал
ни 
показатели

O.31 Брой на хектарите, на 
които се прилагат 
екологични практики 
(обобщаващ показател за 
физическата площ, 
обхваната от изискване за 
спазване на предварителни 
условия, есосхеми, мерки 
за агроекология и климат, 
мерки в областта на 
горското стопанство, 
биологично земеделие)

O.32 Брой на хектарите, за 
които се прилагат 
предварителните условия 
(разбивка по добра 
земеделска и екологична 
практика)

Насърчаване 
на заетостта, 
растежа, 
социалното 
приобщаване 
и местното 
развитие в 
селските 
райони, 
включително 
биоикономи
ката и 
устойчивото 
горско 
стопанство

I.23 Допринасяне R.32 Развитие на биоикономиката в селските Секторни O.33 Брой на 
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за растежа в 
селските райони: 
промяна в БВП 
на глава от 
населението в 
преобладаващо 
селските райони

райони: брой на предприятията, занимаващи 
се с биоикономика, разработени при 
използване на подпомагане

1.24 По-
справедлива 
ОСП: 
подобряване 
разпределението 
на 
подпомагането 
по ОСП 

R.33 Цифровизиране на икономиката в 
селските райони: население в селските 
райони, обхванато от подпомагане по 
стратегията за „Интелигентни селища“

I.25 Насърчаване 
на 
приобщаването в 
селските райони: 
промяна в 
индекса на 
бедността в 
селските райони

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

R.35 Насърчаване на социалното 
приобщаване: брой на лицата от малцинства 
и/или уязвими групи, включени в 
подпомагани проекти за социално 
приобщаване

програми организациите на 
производители, създаващи 
оперативен фонд/програма 

O.34 Брой на действията за 
популяризиране и 
предоставяне на 
информация, както и за 
наблюдение на пазара 

O.35 Брой на действията за 
запазване/подобряване на 
пчеларството

Подобряване I.26 R.36 Ограничаване използването на 
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Ограничаване 
използването 
на 
антибиотици в 
селското 
стопанство: 
продажби/изпо
лзване при 
животни, 
отглеждани за 
производство 
на храни

антибиотици: дял на животинските единици, 
засегнати от подпомагани действия за 
ограничаване използването на антибиотици 
(предотвратяване/намаляване)

I.27 Устойчива 
употреба на 
пестициди: 
намаляване на 
рисковете и 
въздействият
а от 
употребата на 
пестициди**

R.37 Устойчива употреба на пестициди: 
дял на земеделската земя, засегната от 
подпомагани специфични действия, 
които водят до устойчива употреба на 
пестициди, за да се намалят рисковете 
и въздействията от употребата на 
пестициди

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

1.28 Реакция в 
отговор на 
потребителско
то изискване за 
качествена 
храна: 
стойност на 
продукцията, 
обхваната от 

R.38 Подобряване на хуманното отношение 
към животните: дял на животинските 
единици, попадащи в обхвата на подпомагано 
действие за подобряване на хуманното 
отношение към животните
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схеми за 
качество на ЕС 
(включително 
биологични 
продукти) 

______________________ ______________________

* Данни за повечето показатели за 
въздействието вече се събират чрез 
други канали (европейските 
статистически данни, JRC, 
ЕАОС…) и се използват в рамките 
на други законодателни актове на 
ЕС или ЦУР. Честотата на 
събиране на данните не винаги е на 
годишна основа и е възможно да 
има забавяне от 2/3 години.  ** 
Директивата относно устойчивата 
употреба на пестициди

* Приблизителни данни за резултатите. 
Данни, съобщавани ежегодно от 
държавите членки с цел мониторинг на 
напредъка към целевите стойности, 
които са те са заложили в плановете по 
ОСП.

Данни, съобщавани ежегодно за техните 
декларирани разходи.

** Подпомагането за оперативните групи 
в рамките на ЕИП попада в обхвата на 
разпоредбите относно сътрудничеството.
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Изменение

Оценка на качеството на 
изпълнението на политиката 
(многогодишна) — 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Цели и техните съответни 
показатели за въздействието*

Годишен преглед на качеството на 
изпълнението — РЕЗУЛТАТ*

Годишно уравняване с оглед на 
качеството на изпълнението — КРАЕН 
ПРОДУКТ

Широкообхватни видове интервенции и 
техните показатели за крайните продукти*

Междусекто
рна цел на 
ЕС: 
Модернизац
ия

Показател Показатели за резултатите

(само въз основа на интервенции, 
подпомагани по линия на ОСП)

Системи за 
знания и 
иновации в 
селското 
стопанство 
(AKIS)

Показатели за крайните 
продукти

R.1 Подобряване на качеството на 
изпълнението чрез знания и иновации: дял на 
земеделските стопани, получаващи 
подпомагане за консултации, обучения, обмен 
на знания или участие в оперативни групи с 
цел подобряване на устойчивото качество 
на изпълнението в икономически, екологичен, 
климатичен и свързан с ресурсната 
ефективност аспект

R.2 Създаване на връзка между консултациите 
и системите за знания: брой на консултантите, 
интегрирани в AKIS (в сравнение с общия 
брой на земеделските стопани)

Стимулиран
е на 
знанията, 
иновациите 
и 
цифровизаци
ята в 
селското 
стопанство и 
селските 
райони и 
насърчаване 
на 
използването 
им в по-

I.1 Споделяне на 
знанията и 
иновациите: дял 
от бюджета на 
ОСП за 
споделяне на 
знанията и 
иновациите

R.2a Познания и консултации относно 
естествения контрол на вредителите без 

Европейско 
партньорств
о за 
иновации 
(ЕПИ) за 
знания и 
иновации в 
селското 
стопанство*
*

O.1 Брой на оперативните 
групи в рамките на ЕИП

O.2 Брой на консултантите, 
които създават оперативни 
групи в рамките на ЕИП 
или участват в такива 
групи
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употреба на пестициди: брой на 
независимите консултанти, които 
предоставят съвети относно 
интегрираното управление на вредителите, 
системите с ниско потребление на 
суровини и техниките, които са 
алтернатива на химичните продукти, и 
разпространение на тези методи

голяма 
степен

R.3 Цифровизация на селското стопанство: 
дял на земеделските стопани, ползващи 
подпомагане с цел използване на технологии 
за прецизно земеделие, които могат да 
намалят използването на суровини и по 
този начин да подобрят устойчивостта и 
екологичните характеристики, по линия на 
ОСП

I.2 Намаляване 
на разликите в 
доходите: 
промяна в 
доходите от 
селскостопанска 
дейност в 
сравнение с 
икономиката 
като цяло 

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

Подпомагане 
за 
достатъчно 
надеждни 
земеделски 
доходи и 
устойчивост 
в целия 
Съюз с цел 
подобряване 
на 
продоволств
ената 

I.3 Намаляване 
на 
променливостта 

R.5 Управление на риска: дял на земеделските 
стопанства с инструменти за управление на 
риска по ОСП

Подпомаган
е по линия 
на ОСП

 

O.3 Брой на 
бенефициерите на 
подпомагане по линия на 
ОСП
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на доходите на 
земеделските 
стопанства: 
промяна в 
доходите от 
селскостопанска 
дейност 

I.4 Подпомагане 
за достатъчно 
надеждни 
земеделски 
доходи: промяна 
в равнището на 
доходите от 
селскостопанска 
дейност по 
сектори (в 
сравнение със 
средната 
стойност в 
селското 
стопанство)

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)

сигурност

I.5 Допринасяне 
за териториалния 
баланс: промяна 
в доходите от 
селскостопанска 
дейност в райони 
с природни 
ограничения (в 

R.7 Засилване на подпомагането за земеделски 
стопанства в райони със специфични 
потребности: процент на допълнителното 
подпомагане на хектар в районите с по-големи 
потребности (в сравнение със средната 
стойност)

Необвързан
о с 
производств
ото 
подпомаган
е

O.4 Брой на хектарите за 
необвързани с 
производството директни 
плащания 

O.5 Брой на 
бенефициерите за 
необвързани с 
производството директни 
плащания 

O.6 Брой на хектарите, по 
отношение на които се 
прилага засилено 
подпомагане на доходите 
за млади земеделски 
стопани

O.7 Брой на 
бенефициерите, по 
отношение на които се 
прилага засилено 
подпомагане на доходите 
за млади земеделски 
стопани
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сравнение със 
средната 
стойност)

I.6 Повишаване 
на 
производителнос
тта на 
земеделските 
стопанства: обща 
факторна 
производителнос
т

R.8 Насочване към земеделски стопанства в 
сектори, изпитващи затруднения: 

дял на земеделските стопани, ползващи 
обвързано с производството подпомагане с 
цел подобряване на конкурентоспособността, 
устойчивостта или качеството

Инструмент
и за 
управление 
на риска

O.8 Брой на земеделските 
стопани, попадащи в 
обхвата на подпомагани 
инструменти за управление 
на риска

I.6a 
Диверсифицира
не и 
балансиране на 
производствени
те сектори, 
където това е 
осъществимо: 
дял на 
регионалната 
земеделска 
площ, 
използвана за 
всеки сектор за 
производство.

Засилване на 
пазарната 
ориентация 
и 
повишаване 
на 
конкурентос
пособността, 
включително 
поставяне на 
по-голям 
акцент върху 
научните 
изследвания, 
технологиит
е и 
цифровизаци
ята;

I.7 R.9 Модернизация на земеделските 
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Оползотворяване 
на търговията с 
продукти на 
хранително-
вкусовата 
промишленост: 
внос и износ при 
търговията с 
продукти на 
хранително-
вкусовата 
промишленост

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

Обвързано с 
производств
ото 
подпомаган
е

O.9 Брой на хектарите, за 
които се ползва обвързано 
с производството 
подпомагане 

O.10 Брой на животните, за 
които се ползва обвързано 
с производството 
подпомагане

Подобряване 
на позицията 
на 
земеделскит
е стопани 
във веригата 
на 
стойността

I.8 Подобряване 
на позицията на 
земеделските 
стопани във 
веригата за 
храни: 
добавената 
стойност за 
първичните 
производители 
във веригата за 
храни

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

Плащания 
за природни 
ограничения 
или други 
специфични 
за района 
ограничения

O.11 Брой на хектарите, за 
които се получава 
допълнително плащане за 
райони с природни 
ограничения (3 категории)

O.12 Брой на хектарите, за 
които се получава 
подпомагане по линия на 
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„Натура 2000“ или на 
Рамковата директива за 
водите

R.11 Концентрация на предлагането: дял на 
стойността на предлаганата на пазара 
продукция, по организации на 
производителите с оперативни програми

Допринасяне 
за 
смекчаване 
на 
последиците 
от 
изменението 
на климата и 
за адаптация 
към него, 
както и за 
устойчива 
енергия

I.9 Подобряване 
на устойчивостта 
на земеделските 
стопанства: 
съставен индекс

R.12 Адаптация към изменението на климата: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за подобряване на адаптацията 
към климата

Плащания 
във връзка 
със 
задължения 
в областта 
на 
управлениет
о 
(агроеколог
ия и климат, 
генетични 
ресурси, 
хуманно 
отношение 
към 
животните)

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

O.14 Брой на хектарите 
(гори), обхванати от 
задължения в областта на 
околната среда/климата, 
които надхвърлят 
задължителните 
изисквания

O.15 Брой на хектарите, за 
които се получава 
подпомагане за 
биологично земеделие
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O.16 Брой на 
животинските единици, 
обхванати от подпомагане 
за мерки, насочени към 
хуманното отношение към 
животните, 
здравеопазването или по-
голяма биологична 
сигурност

O.17 Брой на проектите в 
подкрепа на генетичните 
ресурси

I.9a 
Подобряване на 
устойчивостта 
с повишено 
генетично 
разнообразие: 
индекс на 
биологичното 
разнообразие в 
селското 
стопанство, с 
който се 
измерва 
видовото 
многообразие в 
рамките на 
видовете 
култури и сред 

R.12a Подобряване на устойчивостта с 
повишено генетично разнообразие: дял на 
земеделската земя, в която се използват 
практики и решения, които са 
благоприятни за генетичното разнообразие
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тях
I.10 Допринасяне 
за смекчаване на 
последиците от 
изменението на 
климата: 
намаляване на 
емисиите на 
парникови 
газове от 
селското 
стопанство

R.13 Намаляване на емисиите в сектора на 
животновъдството: дял на животинските 
единици, за които се получава подпомагане с 
цел намаляване на емисиите на парникови 
газове и/или на амоняк, включително 
управлението на оборския тор

I.11 Засилване 
задържането на 
въглерод: 
повишаване на 
органичния 
въглерод в 
почвата

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 в торфища, гори и пр.)

R.15 Екологична енергия от селското и 
горското стопанство: инвестиции в капацитет 
за производство на енергия от възобновяеми 
източници, включително на биологична 
основа (MW)

I.12 
Гарантиране на 
производството 
и използването 
на устойчивата 
енергия в 
селското 
стопанство: 
производство и 

R.15a Гарантиране на ефективността и 
устойчивостта на биогоривата от 
селското и горското стопанство: 
инвестиции без пряка или непряка връзка 
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с промените в земеползването
R.15b Намаляване на емисиите от 
използването на торове: дял на 
земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението 
за намаляване на емисиите на парникови 
газове от използването на торове
R.16 Подобряване на енергийната 
ефективност: икономии на енергия в селското 
стопанство

използване на 
енергия от 
възобновяеми 
източници от 
селското и 
горското 
стопанство, 
характеризира
щи се с нетно 
поглъщане на 
въглерод и 
нетно 
намаление на 
емисиите на 
парникови 
газове без преки 
или косвени 
промени в 
земеползването

R 17 Залесена земя: площи, за които се 
предоставя подпомагане за залесяване и 
създаване на горска площ, включително 
агролесовъдство

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

I.13 Намаляване 
на почвената 
ерозия и 
повишаване на 
устойчивостта 
спрямо 
екстремните 
метеорологични 
условия: процент 
на земята с 
умерено до 

R.18 Подобряване на почвите и повишаване 
на тяхната устойчивост спрямо 
екстремните метеорологични условия: дял 
на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението, 
благоприятни за управлението на почвите

Инвестиции O.18 Брой на 
подпомаганите инвестиции 
в производствени дейности 
в земеделските стопанства

O.19 Брой на 
подпомаганите местни 
инфраструктури

O.20 Брой на 
подпомаганите инвестиции 
в непроизводствени 
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силно изразена 
почвена ерозия 
от земеделската 
земя

I.13a 
Изграждане на 
горни почвени 
слоеве и 
увеличаване на 
капацитета за 
задържане на 
вода и 
хранителни 
вещества: 
процент на 
хумуса в 
горните 
почвени слоеве

R.18a Развитие на биологичното 
земеделие: дял на земеделската земя, за 
която са отпуснати плащания за 
преминаване към биологично земеделие 
или за запазване на практиките за 
биологично земеделие

R.18б: Добро състояние на почвите: 
изобилие и разнообразие на почвената 
биота

I.14 Подобряване 
на качеството на 
въздуха: 
намаляване на 
емисиите на 
амоняк от 
селското 
стопанство 

R.19 Подобряване на качеството на въздуха:  
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения за намаляване на емисиите на 
амоняк, в съответствие с, наред с другото, 
националните програми за контрол на 
замърсяването на въздуха съгласно 
Директива (ЕС) 2016/2284

дейности

O.21 Брой на инвестициите 
в производствени дейности 
извън земеделските 
стопанства
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I.15 Подобряване 
на качеството на 
водата: брутен 
баланс на 
хранителните 
вещества в 
земеделската 
земя

R.20 Опазване на качеството на водата: дял на 
земеделската земя, обхваната от задължения в 
областта на управлението по отношение на 
качеството на водата

1.16 Намаляване 
изтичането на 
хранителни 
вещества: 
нитрати в 
подземните води 
— процент на 
станциите за 
подземни води, в 
които 
концентрацията 
на N е над 50 
mg/l спрямо 
посочената в 
Директивата за 
нитратите

R.21 Устойчиво управление на хранителните 
вещества: дял на земеделската земя, обхваната 
от задължения, свързани с подобряването на 
управлението на хранителните вещества

I.17 Намаляване 
на натиска върху 
водните ресурси: 
показател за 
използване на 
водите плюс 

R.22 Устойчиво използване на водата: дял на 
поливните площи, обхванати от задължения за 
подобряване на водния баланс,  включително 
мерки за намаляване на ерозията на 
почвата, измерване на водата и увеличаване 
на капацитета за задържане на вода на 



AM\1215872BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

(WEI+) почвата, в съответствие с програмите за 
мерки в плановете за управление на 
речните басейни

I.17a 
Намаляване на 
изтичането на 
пестициди в 
подземните и 
повърхностнит
е води: процент 
на подземните 
водни обекти в 
недобро 
състояние (въз 
основа на 
стандартите 
за качество за 
отделните 
пестициди и за 
общото 
съдържание на 
пестициди, 
определени в 
Директива 
2006/118/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета1a) и 
процент на 
повърхностнит

R 22a: Намаляване на въздействието на 
животновъдството върху околната среда: 
гъстота на животните с разбивка по речни 
басейни и по региони и на равнище държави 
членки
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е водни обекти, 
в които са 
превишени 
стандартите 
за качество на 
околната среда, 
определени в 
Директива 
2008/105/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета1б или 
въведени от 
държавите 
членки за 
пестицидите, 
използвани в 
селското 
стопанство, 
които са 
съответно 
приоритетни 
вещества или 
специфични 
замърсители на 
водните 
басейни
______________
_____

R.23 Качество на изпълнението, свързано с 
околната среда/климата, постигано чрез 
инвестиции: дял на земеделските стопани, 
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получаващи подпомагане за инвестиции, 
свързани с грижа за околната среда или 
климата

1a Директива 
2006/118/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 
12 декември 
2006 г. за 
опазване на 
подземните 
води от 
замърсяване и 
влошаване на 
състоянието 
им (ОВ L 372, 
27.12.2006 г., 
стр. 19).

R.24 Качество на изпълнението с оглед на 
околната среда/климата, постигано чрез 
знания: дял на земеделските стопани, 
получаващи подпомагане за 
консултации/обучения, свързани с качеството 
на изпълнение с оглед на околната среда и 
климата

1б Директива 
2008/105/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 16 
декември 2008 г. 
за определяне на 
стандарти за 
качество на 
околната среда 
в областта на 

R.24a Намаляване на изтичането на 
пестициди: дял на земеделската земя, 
засегната от специфични подпомагани 
действия, които водят до намаляване на 
изтичането на пестициди в подземните 
или повърхностните води
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политиката за 
водите, за 
изменение и 
последваща 
отмяна на 
директиви 
82/176/ЕИО, 
83/513/ЕИО, 
84/156/ЕИО, 
84/491/ЕИО, 
86/280/ЕИО на 
Съвета и за 
изменение на 
Директива 
2000/60/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета (ОВ L 
348, 
24.12.2008 г., 
стр. 84). 

R.24b Опазване на почвите чрез 
сеитбооборот: дял на обработваемата 
земя, където се прилага сеитбооборот, 
включващ бобов компонент

Спиране и 
обръщане на 
процеса на 
загуба на 
биологично

I.18 Повишаване 
на птичите 
популации върху 
земеделски земи: 
Индекс на 

R.25 Подпомагане на устойчивото управление 
на горите: дял на горската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението в 
подкрепа на опазването на горите и тяхното 

Безвъзмездн
и средства 
за 
установяван

O.22 Брой на земеделските 
стопани, получаващи 
безвъзмездни средства за 
установяване



AM\1215872BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

птиците, 
живеещи върху 
земеделски земи

управление е O.23 Брой на 
предприемачите от селски 
райони, получаващи 
безвъзмездни средства за 
установяване

I.19 Засилено 
опазване на 
биологичното 
разнообразие: 
процент на 
видовете и 
местообитанията 
от интерес на 
Общността, 
свързани със 
селското 
стопанство, при 
които се 
наблюдават 
тенденции на 
запазване или 
нарастване

R.26 Опазване на горските екосистеми: дял на 
горската земя, обхваната от задължения в 
областта на управлението в подкрепа на 
опазването на ландшафта, биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги 

то 
разнообрази
е, 
подобряване 
на 
екосистемни
те услуги, 
опазване на 
местообитан
ията и 
ландшафта и 
оказване на 
подкрепа за 
селскостопа
нските 
системи с 
висока 
природна 
стойност

I.20 Засилено 
предоставяне на 
екосистемни 
услуги: дял на 
ИЗП, обхваната 
от особеностите 
на 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 

Сътрудниче
ство

O.24 Брой на 
подпомаганите 
групи/организации на 
производители

O.25 Брой на земеделските 
стопани, получаващи 
подпомагане с цел участие 
в схемите за качество на 
ЕС

O.26 Брой на проектите за 
приемственост между 
поколенията (млади 
земеделски 
стопани/земеделски 
стопани, които не 
изпълняват изискванията 
за възраст)

O.27 Брой на стратегиите 
за местно развитие 
(LEADER)

O.28 Брой на други групи 
за сътрудничество (освен в 
рамките на ЕПИ, които се 
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I.20a Обръщане 
на 
тенденцията, 
характеризира
ща се с 
намаляване на 
опрашителите: 
показател за 
опрашителите, 
включващ 
пчелите и 
пеперудите

R.27a Насърчаване на генетичното 
разнообразие: индекс на биологичното 
разнообразие в селското стопанство, с 
който се измерва видовото многообразие в 
рамките на видовете култури и сред тях

R.28 Подпомагане по „Натура 2000“: Площ в 
зоните по „Натура 2000“, обхванати от 
задължения за опазване, поддръжка и 
възстановяване

R.29 Опазване на особеностите на ландшафта: 
дял на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението на 
особеностите на ландшафта, включително 
живи плетове

докладват по O.1)

R.29a Насърчаване на селскостопанските 
практики с висока природна стойност: дял 
на земеделската земя, обхваната от 
задължения в областта на управлението за 
създаване на висока природна стойност

Привличане 
на млади 
земеделски 

1.21 Привличане 
на млади 
земеделски 

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

Обмен на 
знания и 
информация

O.29 Брой на земеделските 
стопани, на които са 
предоставени 
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стопани и 
улесняване 
развитието 
на стопанска 
дейност в 
селските 
райони

стопани: 
промяна в броя 
на новите 
земеделски 
стопани 

обучения/консултации

O.30 Брой на лицата, 
различни от земеделски 
стопани, на които са 
предоставени 
обучения/консултации

I.22 Допринасяне 
за създаване на 
работни места в 
селските райони: 
промяна в 
равнището на 
заетост в 
преобладаващо 
селските райони

R.31 Растеж и заетост в селските райони: нови 
работни места в рамките на подпомагани 
проекти 

Хоризонтал
ни 
показатели

O.31 Брой на хектарите, на 
които се прилагат 
екологични практики 
(обобщаващ показател за 
физическата площ, 
обхваната от изискване за 
спазване на предварителни 
условия, есосхеми, мерки 
за агроекология и климат, 
мерки в областта на 
горското стопанство, 
биологично земеделие)

O.32 Брой на хектарите, за 
които се прилагат 
предварителните условия 
(разбивка по добра 
земеделска и екологична 
практика)

Насърчаване 
на заетостта, 
растежа, 
социалното 
приобщаване 
и местното 
развитие в 
селските 
райони, 
включително 
биоикономи
ката и 
устойчивото 
горско 
стопанство

I.23 Допринасяне 
за растежа в 
селските райони: 

R.32 Развитие на биоикономиката в селските 
райони: брой на предприятията, занимаващи 
се с биоикономика, разработени при 

Секторни 
програми

O.33 Брой на 
организациите на 
производители, създаващи 
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промяна в БВП 
на глава от 
населението в 
преобладаващо 
селските райони

използване на подпомагане

1.24 По-
справедлива 
ОСП: 
подобряване 
разпределението 
на 
подпомагането 
по ОСП 

R.33 Цифровизиране на икономиката в 
селските райони: дял на населението в 
селските райони, обхванато от подпомагане 
по стратегията за „Интелигентни селища“

I.25 Насърчаване 
на 
приобщаването в 
селските райони: 
промяна в 
индекса на 
бедността в 
селските райони

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

R.35 Насърчаване на социалното 
приобщаване: брой на лицата от малцинства 
и/или уязвими групи, включени в 
подпомагани проекти за социално 
приобщаване

оперативен фонд/програма 

O.34 Брой на действията за 
популяризиране и 
предоставяне на 
информация, както и за 
наблюдение на пазара 

O.35 Брой на действията за 
запазване/подобряване на 
пчеларството

Подобряване 
на реакцията 
на селското 

I.26 
Ограничаване 
използването 

R.36 Ограничаване използването на 
антибиотици: дял на животинските единици, 
засегнати от подпомагани действия за 
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на 
антибиотици в 
селското 
стопанство: 
продажби/изпо
лзване при 
животни, 
отглеждани за 
производство 
на храни

ограничаване използването на антибиотици 
(предотвратяване/намаляване)

I.26a 
Устойчива 
употреба на 
ветеринарном
едицински 
продукти при 
селскостопанс
ките 
животни: 
продажби и 
използване на 
ветеринарном
едицински 
продукти при 
животни, 
отглеждани 
за 
производство 
на храни

R.36a Устойчива употреба на 
ветеринарномедицински продукти: дял на 
животните, засегнати от мерки в 
подкрепа на ограничаването на употребата 
на ветеринарномедицински продукти 
(превенция/намаляване) с цел намаляване на 
рисковете и отрицателните последици от 
употребата на тези продукти

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

I.27 Устойчива R.37 Устойчива употреба на пестициди: дял 
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употреба на 
пестициди: 
намаляване на 
зависимостта 
от 
употребата 
на 
пестициди**

на земеделската земя, засегната от 
подпомагани специфични дейности, които 
водят до намаляване на зависимостта от 
употребата на пестициди

R.37a Намаляване на зависимостта от 
пестициди: обеми на пестицидите, които 
се продават и употребяват (статистика за 
пестициди)

1.28 Реакция в 
отговор на 
потребителско
то изискване за 
качествена 
храна: 
стойност на 
продукцията, 
обхваната от 
схеми за 
качество на ЕС 
(включително 
биологични 
продукти) 

R.38 Подобряване на хуманното отношение 
към животните: дял на животинските 
единици, попадащи в обхвата на подпомагано 
действие за подобряване на хуманното 
отношение към животните

І.28а. 
Намаляване 
на 

R.38a Намаляване на гъстотата на 
животните: брой животински единици на 
земеделска площ
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неспазването 
на 
съществуващ
ото 
законодателс
тво в 
областта на 
хуманното 
отношение 
към 
животните 
(Регламент № 
1099/2009 на 
Съвета, 
Директива 
2007/43/ЕО на 
Съвета, 
Директива 
1999/74/EО на 
Съвета)
І.28b 
Намаляване 
на гъстотата 
на 
животните 
по видове в 
държавата 
членка

______________________ ______________________



AM\1215872BG.docx PE658.380v01-00

BG Единство в многообразието BG

* Данни за повечето показатели за 
въздействието вече се събират чрез 
други канали (европейските 
статистически данни, JRC, 
ЕАОС…) и се използват в рамките 
на други законодателни актове на 
ЕС или ЦУР. Честотата на 
събиране на данните не винаги е на 
годишна основа и е възможно да 
има забавяне от 2/3 години. ** 
Директивата относно устойчивата 
употреба на пестициди

* Приблизителни данни за резултатите. 
Данни, съобщавани ежегодно от 
държавите членки с цел мониторинг на 
напредъка към целевите стойности, 
които са те са заложили в плановете по 
ОСП.

*Данни, съобщавани ежегодно за техните 
декларирани разходи.

** Подпомагането за оперативните групи 
в рамките на ЕИП попада в обхвата на 
разпоредбите относно сътрудничеството.


