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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕФОРМАТА 

НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

  

1. Ребалансиране на отговорностите между 

Брюксел и държавите членки (повече 

субсидиарност) 

2. По-целенасочена подкрепа, основана на 

резултатите и на качеството на изпълнението 

3. По-справедливо разпределение на 

директните плащания 

4. Засилване на амбицията в областта на 

околната среда и климата 

5. Опростяване и модернизиране на политиката 

 



2. Процесът на реформа  

 на ОСП 



ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЗИ ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС 

ОСП 

Представлява обща 

рамка на политиката 

на равнище ЕС, която 

дава възможност за 

адаптиране към 

местните условия 

 

Осигуряване на 

подкрепа за доходите и 

конкурентоспособност

та на земеделските 

стопанства, като 

същевременно се 

насърчава устойчивото 

селско стопанство 

Подкрепя 

развитието на 

селските райони в 

целия ЕС 

 

Дава възможност за 

функционирането на 

единния пазар и да 

говори с един глас в 

международен план 

Селско 

стопанство в ЕС  

КЛИМАТ, ЧИСТА ЕНЕРГИЯ  

И  ОКОЛНА СРЕДА 

СТОПАНИН 

48 % ОТ ЗЕМЯТА В ЕС 

БИОИКОНОМИКА & 

КРЪГОВА 

ИКОНОМИКА 

ЕДИНЕН ПАЗАР 

ПРОДОВОЛСТВЕНА 

СИГУРНОСТ 

ЗА 500 МЛН. ПОТРЕБИТЕЛИ 

ИЗНОС НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ЗА БЛИЗО € 

138 МЛРД. 

44 МИЛ. РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ 

ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ 



КЪМ НОВА ОСП СЛЕД 2020 г. 

Предложения на Комисията от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. 

Съобщение на Комисията  „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ 29 ноември 2017 

1 юни 2018 

Февруари – май 2017  

 юли 2017 

2 май 2018 

Законодателни предложения на Комисията относно ОСП след 
2020 г. Законодателните предложения са придружени от оценка 
на въздействието, в която се оценяват алтернативните сценарии 
за развитието на политиката въз основа на обширен количествен 
и качествен анализ 

 

 

Обществена консултация 

 

Обсъждане в Европейския парламент и в Съвета 

Одобряване на регламенти и вторични актове 
2018-2019 

 

Конференция „ОСП — кажете си думата“ 

 



БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА 2021—2027 г. 

 Предложение на Европейската комисия за многогодишната 

финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., прието на 

2 май. 

 Много труден бюджетен контекст: 

 Разлика от 12 милиарда евро заради Брексит 

 Нови предизвикателства (миграция; сигурност и отбрана; т.н.) 

 Общо за ЕС: 1 279 милиарда евро 
 1.114% от БНД EU-27 

 ОСП: 365 милиарда евро за EU-27 

 Намаляване с около 5 % на ОСП 

 В % от бюджета на ЕС: 

 2014-2020: 37.6% (EU-28) 

 2021-2027: 28.5% (EU-27) 

 



ОСП 2021-2027  

 

(в млн. EUR по текущи цени) 
 суми по ОСП Коментари 

ОСП (общо) 365 006  % от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.:28,5 % 

Стълб 1 (ЕФГЗ) от които 286 195  Изцяло се финансира от ЕС 

 Намаляване на преките плащания с по-малко от 4 % 

 По-нататъшно сближаване на равнищата на помощите 

за преки плащания между държавите членки 

 

 Намаляване с 4 % на всички пазарни схеми с пакети (с 

изключение на схемите за училищата и пчеларството) 

 Селскостопански резерв — най-малко 400 млн. евро, 

годишно прехвърляне от 2020 г. на неизползваните 

средства за кризи 

 Целеви приходи — с новия модел на прилагане на 

ОСП, по-малко очаквани 

 преки плащания 

(включително POSEI) 

267 485 

 пазарни мерки 19 870 

 Целеви приходи — 1 160 

Стълб 2 (ЕЗФРСР) 78 811  Ребалансиране на финансирането между ЕС и 

държавите членки: по-ниско съфинансиране от ЕС 

(подобно на другите  европейски структурни и 

инвестиционни фондове) 

15% между двата 
фонда 

Възможност за 
прехвърляне между 

стълбовете 

+ 
15 % и 2 % от I към II 
съответно за околната 

среда/климата и младите 
земеделски стопани  



Средства , разпределени на държавите-членки за периода 2021- 2027 г.  по  текущи цени в млн. евро 

Преки плащания Пазарни мерки Селски  райони ОБЩО 

BE 3 399.2  3.0  470.2 3 872.4 
BG 5 552.5  194.5 1 972.0 7 719.0 
CZ 5 871.9  49.5 1 811.4 7 732.9 
DK 5 922.9  2.1  530.7 6 455.6 
DE 33 761.8  296.5 6 929.5 40 987.8 
EE 1 243.3  1.0  615.1 1 859.4 
IE 8 147.6  0.4 1 852.7 10 000.7 
EL 14 255.9  440.0 3 567.1 18 263.1 
ES 33 481.4 3 287.8 7 008.4 43 777.6 
FR 50 034.5 3 809.2 8 464.8 62 308.6 
HR 2 489.0  86.3 1 969.4 4 544.6 
IT 24 921.3 2 545.5 8 892.2 36 359.0 
CY  327.3  32.4  111.9  471.6 
LV 2 218.7  2.3  821.2 3 042.1 
LT 3 770.5  4.2 1 366.3 5 140.9 
LU  224.9  0.2  86.0  311.2 
HU 8 538.4  225.7 2 913.4 11 677.5 
MT  31.6  0.1  85.5  117.1 
NL 4 927.1  2.1  512.1 5 441.2 
AT 4 653.7  102.4 3 363.3 8 119.4 
PL 21 239.2  35.2 9 225.2 30 499.6 
PT 4 214.4 1 168.7 3 452.5 8 835.6 
RO 13 371.8  363.5 6 758.5 20 493.8 
SI  903.4  38.5  715.7 1 657.6 
SK 2 753.4  41.2 1 593.8 4 388.4 
FIN 3 567.0  1.4 2 044.1 5 612.5 
SE 4 712.5  4.1 1 480.9 6 197.4 



БЮДЖЕТЪТ НА ОСП В ПЕРСПЕКТИВА 
(по текущи цени) 

Източник:ЕК ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“. 

Забележка: Данните за бюджета са действителни до 2016 бюджетна година, програмирани за периода 2017—2020 г., и въз основа на предложението за 

МФР за периода 2021—2027 г. 



3. Предизвикателства и цели 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Доходът на земеделските производители все още изостава от заплатите в 

цялата икономика 

NB: Показател за дохода = предприемачески доход плюс 
компенсация на наетите лица от общите годишни работни единици.  
Източник:EAA, ESTAT 2013—2015, EU FADN за броя на отработените 
часове 

    Оперативни субсидии за един работник (вкл.  подпомагане, 
покриващо евентуален отрицателен пазарен доход)  
 
    Пазарен доход (без подкрепа) за работник 
 
 
     Брутни надници и заплати в цялата икономика (по текущи       
цени) 

 
 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Променлив доход на земеделските стопанства: 

всяка година най-малко 20 % от земеделските стопани имат загуба на доход, 

по-голяма от 30 %, в сравнение със средния си доход за предходните три 

години 

Дял на стопанствата със спад на доходите над 30 % годишно, ЕС Дял на стопанствата със спад на доходите (FNVA) > 30 % по 
сектори, ЕС-2007—2015 г. 

Източник:ЕК ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“. 
    
   



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Свързаните с климата загуби се увеличават 

 
Източник:© 2017 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks 
Research, NatCatSERVICE (януари 2017 г.)  

 
Метеорологични явления:Тропични бури, извънтропични бури, конвективни бури, местни бури. 
Хидроложки събития:Наводнение, масово прииждане на вода. 
Климатични събития:Екстремни температури, суша, горски пожари 

Метеорологични 
явления 

Хидроложки събития Климатични събития 

Природни бедствия в световен мащаб — брой на събитията 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Прогнозен натиск върху околната среда, дължащ се на потенциалния 

излишък от азот през 2030 г.:различно въздействие в целия ЕС 

Източник: JRC, въз основа на базовия сценарий на CAPRI, представен 
в прогнозния доклад на ГД „Земеделие и развитие на селските 

райони“ за 2017 г.    

< 50 

50 — 75 

75 — 100 

100—150 

> 150 

Потенциален излишък от азот: 

прогнозна ситуация през 2030 г. (в  кг азот/ha) 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
Необходимост да се предложи перспектива на младите земеделски 

стопани в целия ЕС 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

1. Настоящата ОСП се основава на съответствието с подробните правила на ЕС... 

 Акцент върху прилагането на правилата, контрола и санкциите, а не върху целите и резултатите 

 Стимули за всички участници да се съсредоточат върху спазването на правилата (потенциална 
загуба на средства, ниски нива на грешки...) 

 Последици: строг контрол и искания за по-точни правила от страна на Комисията 

 

2. Много разнообразни селскостопански и социално-икономически условия в ЕС 

 Трудности при прилагането на едни и същи подробни правила в настоящия ЕС 

 Различни въздействия на една и съща мярка в различни територии (екологични и икономически) 

 Опит от последната реформа: широк набор от възможности и изключения  

 

3. Нарастваща  загриженост относно ефективността и ефикасността на 
политиката 

 Поради ограничената координация между прилагането на двата стълба на ОСП 

 Необходимост от засилване на взаимовръзките между инструментите на политиката 

 Все повече призиви за по-целенасочено разработване на политиките въз основа на оценка на 
потребностите 

 

Необходимост от преосмисляне на управлението на ОСП 



 ЦЕЛИ 

 

Междусекторни 

цели 
 

 
 

 По-нататъшно подобряване на устойчивото развитие в селското стопанство, 

храните и селските райони 

 Гарантиране на опростяване и резултатност на подкрепата по линия на ОСП 

 Насърчаване и обмен на знания, иновации, цифровизация в селското 

стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма 

степен 
 

Устойчивост 

Опростяване 

Модернизация 

 
 

 да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и 

да гарантира продоволствената сигурност; 

 да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да допринася за 

постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата; 

 да укрепва социално-икономическата структура на селските райони. 

 

 

Общи цели 
 

 

Специфични 

цели 
 

 

 

 
 подпомагане за достатъчно 

надеждни земеделски доходи и 

устойчивост в целия Съюз с цел 

подобряване на 

продоволствената сигурност; 

 засилване на пазарната 

ориентация и повишаване на 

конкурентоспособността, 

включително поставяне на по-

голям акцент върху научните 

изследвания, технологиите и 

цифровизацията; 

 подобряване на позицията на 

земеделските стопани във 

веригата на стойността. 

 

 

 
 допринасяне за смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата и за адаптация към 

него, както и за устойчива 

енергия 

 насърчаване на устойчиво 

развитие и ефективно 

управление на природните 

ресурси като вода, почва и 

въздух; 

 допринасяне за защита на 

биологичното разнообразие, 

подобряване на екосистемните 

услуги и опазване на 

местообитанията и ландшафта 

 

 

 
 привличане на млади земеделски 

стопани и улесняване развитието на 

стопанска дейност в селските райони; 

 насърчаване на заетостта, растежа, 

социалното приобщаване и 

местното развитие в селските райони, 

включително биоикономиката и 

устойчивото горско стопанство; 

 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, хранителни 

отпадъци, както и за хуманно 

отношение към животните.  

Social 

икономически околна среда и 
климат 

социални 

Чл.39 ОТ ДФЕС 

Политически приоритети на 

Комисията 

Цели за устойчиво развитие 

Споразумение за климата в 

Париж 



4. Предложения за ОСП 



Ребалансиране на отговорностите 

Специфични цели на равнище ЕС 

Показатели 

  

 

 

 

ЕС 

 
 

 

 

 Общи видове интервенции 

Оценка на потребностите в стратегическия план по ОСП 

Приспособяване на ОСП интервенциите към потребностите 

Изпълнение / напредък към целевите стойности 

  

 

 

 

ДЪРЖАВИ 

ЧЛЕНКИ 

 

 

 



ПРЕГЛЕД НА НОВИТЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 
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Основно подпомагане на доходите за устойчивост 

Ако има права за получаване на плащане 
(ППП): 
- допълнително вътрешното сближаване 
(ППП стойност не < от 75 % от средната 
след 2026 г.)  
- максимална стойност на ППП 

Възможност за единна ставка на хектар 
или диференциране по групи територии, 
изправени пред сходни социално-
икономически и агрономични условия 
Минимални изисквания (минимален 
размер на стопанството) 

 

Допълнително плащане за хектар не 
надвишаващо националната средна 
стойност;  От по-големите кьм по-
малките и средни стопанства. 

Размер (и) на плащане за хектар, за транш 
от хектари както и максимален брой 
хектари, се определят от ДЧ 

Допълнително подпомагане на 

доходите на младите ЗС 

Допълнително плащане за хектар 

За млади земеделски стопани, 
новосъздадени за 1-ви път 

 

За практики, които са благоприятни 
за климата и околната среда 

Изискванията и размера на хектар, 
се определят от ДЧ 

Плащания 

на кръгли 

суми за 

малки 

земеделски 

стопани  

 
Определени 
от ДЧ; 
 
Заменят 
всички ДП;  
 
Опция за 
земеделските 

стопани. 

Обвързано с производството подпомагане 

Широк набор от сектори (ново: нехранителни култури с потенциал за замяна на 
фосилни материали в биоикономиката) 

До 10 % (+ 2 % за протеинови култури) от средствата за ДП , определени от ДЧ 

Екологични схеми 

Намаляване на всички директни 
плащания 

над 60 000 евро и таван до 100 000 евро 

Допълнително преразпределително подпомагане за устойчивост 

За ДП (предимно за преразпределително 
подпомагане на доходите за устойчивост) и/или 
за РСР 

Определения (изработени от ДЧ): Истински земеделски стопани, млади земеделски стопани 
селскостопанска дейност, отговарящ на условията хектар, земеделска площ (обработваема земя, трайни 
насаждения и постоянни пасища). 



ЕЛЕМЕНТИ ОТ 

АРХИТЕКТУРАТА 

• Базисно подпомагане 

на доходите за 

устойчивост; 

• Допълнително 

преразпределително 

подпомагане;  

• Допълнително 

подпомагане за млади 

земеделски стопани; 

• Обвързано с 

производството 

подпомагане на 

доходите; 

• Памук (BG, EL, ES, PT). 

ОСНОВНИ 

ПРИНЦИПИ 
 

 Плащания при определени 

условия; 

 Необвързване (с 

изключение на обвързано 

с производството 

подпомагане); 

 Обикновено на хектар,, 

отговарящ на условията за 

подпомагане, където се 

упражнява 

селскостопанска дейност; 

 Ограничено обвързано с 

производството 

подпомагане за сектори, 

изпитващи трудности; 

ДРУГИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

КАТО... 
 

 Използване на система 

без права за плащане; 

 

• Осигуряване на 

плащания на кръгли 

суми за малки 

земеделски стопани  

 

 

 

КАКВО ЩЕ ОСТАНЕ? 



По-точно 

таргетиране 

Истински 

селскостопански 

производители 

В рамките на схемите: 
 основно подпомагане по 

групи територии 

 Обвързани плащания 

STRONGER 

REDISTRIBUTION 
towards smaller farms 

Намаляване (от 

60,000 EUR) и горна 

граница (100,000 EUR) за 

стопанство, имайки 

предвид разходи за труд 

(заплати и семеен труд); 

Задължително 

преразпределително 

подпомагане на доходите; 

= > по-висока степен на 

подпомагане на хектар за 

малки и средни земеделски 

стопанства (показател за 

резултатите). 

 

ПОВЕЧЕ 

СУБСИДИАРНОСТ 

 

• ДЧ определят 

дефинициите и 

интервенциите 

(включително 

условията за 

допустимост) 

• И определят 

равнищата на 

подкрепа в 

зависимост от 

нуждите 

• Повече гъвкавост 

при финансовото 

управление 

НОВИ Екологични 

Схеми  

Задължителни за ДЧ/ 

Незадължителни за 

фермерите;  

Като  допълване или 

"допълнителни разходи" / 

пропуснати ползи" 

 

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ? 

Повече 

разпределение 

към по-малките 

стопанства  



 

 

 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

EL MT NL BE IT HR CY DK DE SI FR LU EU

27

AT IE HU CZ ES SE FI PL BG SK RO PT LT LV EE

EU
R

/h
a

Convergence of direct payments (2027)

Average DP/ha baseline Average DP/ha after cut before convergence
Average DP/ha after cut after convergence (2027) New EU average
Baseline EU average 90% of EU average after cut before convergence

EUR 2.4 billion over 2021-2027 

ПО-СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 
Всички държави членки с ДП под 90 % от средния за ЕС-27, ще затворят с 50 % 

разликата между сегашното си равнище и 90 % от тази средна стойност в 

рамките на 6 години 



 Специфичните цели на ОСП:  3 от 9 се отнасят за околната среда/климата; 

 Целият „ОСП подход“: подробни условия + интервенции релевантни за 
околната среда и климата по Стълб I и Стълб II, планирани заедно в ОСП 
плановете; 

 Новите изисквания ще обединят и подобрят аспекти от изискванията за 
кръстосано спазване и екологизирането на директните плащания; 

 Връзки към законодателството в областта на околната среда и 
климата (извън ОСП): ОСП възнамерява да вземе предвид анализа, целите и 
задачите от друго законодателство; 

 „Неотстъпление“: правно задължение за държавите членки да проявят по-
голяма амбиция по отношение на околната среда и климата в сравнение с 
текущия период; 

 Заделяне на бюджет:  

 ДЧ трябва да похарчат поне 30 % от бюджета на ЕЗФРСР за интервенциите, 
директно насочени към околната среда и изменението на климата 
(плащанията за райони с природни и други ограничения вече не са 
включени); 

 40 % от общите разходи за ОСП (ЕФГЗ + ЕЗФРСР) са свързани с 
изменението на климата (първично, вторично значение); 

 По-добър набор от инструменти: нови инструменти както и подобряване на 
съществуващите инструменти 

ОКОЛНА СРЕДА И КЛИМАТ: ПО-АМБИЦИОЗНИ 

ЦЕЛИ 



Околна среда и 
климат 

Обществено 
здраве, здраве на 

животните и на 
растенията 

Хуманно 
отношение 

към 
животните 

Консултантс
ки услуги в 

земеделието 
 

Обвързаност с 
предварителни- 

те условия 
 

Законодателство 
на ЕС в областта 
на биологичното 
разнообразие, 

водата, въздуха и 
използване на 

пестициди 
 

Антимикробна 
резистентност 

 
Управление на 

риска 
 

Подкрепа на 
иновациите 

 Директиви 

за птиците и 

за 

местообитан

ията 

 Директива 

за 

управление 

на водите 

 Нитратна 

Директива  

Стандартите за 

ДЗЕС (GAEC) 

относно:  
 изменение на 

климата 
 води 
 почви 
 биологичното 

разнообразие и 

ландшафта 

 Идентификация на животните & 

регистрация 

 Регламент за разрешаване на 

пестициди 

 Директива относно устойчивата 

употреба на пестициди, 

 Директива за забрана на хормони  

 Общо законодателство в областта 

на храните. 

 Обявяване на болести 

Директиви за 

защитата на: 

 
 Телета 
 Свине 
 Животни, 

отглеждани за 

селскостопански 

цели 
 

НОВИ ЗАСИЛЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ 

УСЛОВИЯ 

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 
 Базисно подпомагане на доходите за 

устойчивост 
 Допълнително подпомагане на доходите за 

устойчивост за преразпределение 
 Допълнително подпомагане на доходите на 

младите земеделски стопани 
 Доброволна схема за климата и околната среда 
 Обвързано с производството подпомагане на 

доходите 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 Плащания за околната среда, климата и други 

управленски задължения 
 Плащания за природни ограничения 
 Плащания за неравностойно положение 



НОВАТА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА 

Добровол
ни за 

земеделск
ите 

стопани 

Екологични схеми в 
стълб I 

 

Климат/Вх. 
Мерките по стълб II 
Мерките за агроекология, 

горско стопанство, 
инвестиционни мерки...) 

Кръстосано спазване 
Изменение на климата/Околна среда 7 ДЗЕС стандарти 

(води, почви, въглеродни запаси, ландшафт) и изисквания 
от директивата за нитратите и директивите за „Натура 2000“) 

Екологизиране 
(3 подробни задължения за разнообразяване 

на културите, постоянни пасища и приоритетни 
екологични площи) 

Ниво на 
изисквания 

По отношение на 
климата, свързано с 

околната среда мерки по 
стълб II 

Мерките за агроекология, горско 
стопанство, инвестиционни 

мерки...) 

Нови, подобрени условия 
Изменение на климата/Околна среда (14 практики, 
основани на базисни стандарти в ЕС (изменение на 

климата, водата, почвата, биологичното 
разнообразие и ландшафта) и изискванията от 

директивата за нитратите, Рамковата директива за 
водите и директивите за „Натура 2000“) 

Настоящата 
архитектура 

Новата архитектура 

Задължи
телни за 

земеделс
ките 

стопани 

Задължителни 
за 

земеделските 
стопани 

Доброволни 
за 

земеделските 
стопани 

Задължит
елни за 

земеделск
ите 

стопани 

+ 

Консултантските 
услуги в 

областта на 
селското 

стопанство 

Трансфер  
на  

знания 
Иновации Сътрудничество 



ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ 

КАКВО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ? 

ПОЧТИ БЕЗ 

ПРОМЯНА… 

…НО С 

НЯКОЛКО 

ВАЖНИ 

ЕЛЕМЕНТА ЗА 

ПОВЕЧЕ 

ЕФЕКТИВНОСТ 

И 

ОПРОСТЯВАНЕ 

Инструментите за ООП остават до голяма степен 

непроменени  

(защитна мрежа, съставена от публична интервенция и 

подпомагане на частното складиране и извънредни мерки, но 

също така маркетингови стандарти, правила за сътрудничество 

между фермерите и т.н) 

 Включване на секторните интервенции в 

регламента за стратегическите планове за ОСП (за 

плодове и зеленчуци, вино, зехтин, хмел и пчелни 

продукти) 

 Повече възможности за въвеждане на секторни 

интервенции и в други земеделски сектори 

 Изменения в правилата за географските указания с 

цел повишаване на популярността им и улесняване 

на управлението им 

 Разпределяне на средствата в съответствие с 

предложението за многогодишната финансова рамка 

 Премахване на някои излишни разпоредби 



Секторни 
интервен 

ции 

Вино 

Плодове и 
зеленчуци 

Зехтин и 
маслини 

Мед и 
пчелни 

продукти 

Хмел 

Други 
сектори 

Вътрешен 
пазар 

Плавила за 
виното 

Маркетингов
и стандарти 

Организации 
на 

производите
лите 

Квоти 
 

Географски 
наименования 

Търговия 

Лицензи 
(импорт/ 
експорт) 

Тарифни 
квоти 

Експортни 
субсидии 

Вносни мита 

Предпазни 
мрежи 

Публична 
интервенция 

Помощ за 
частно 

складиране 

Извънредни 
мерки 

Конкуренци
я 

Държавна 
помощ 

Антитръст 

Други 
схеми 

Училищен 
плод и 
мляко 

Мерки за 
най-

отдалеченит
е райони и 
по-малките 

Егейски 
острови 

Регл. 1151/2012, 
251/2014 и 
изменения 

Регл. 1308/2013 
(ООП) и 

изменения 

Регл. 228/2013, 
229/2013  и 
изменения 

НОВО: 
Регламент за 

ОСП План 

ОБЩА РАМКА ЗА ПАЗАРИТЕ 
Интегрирани в регламента за 

стратегически план за ОСП  

• Засилени мерки за климат и околна 
среда (мин. 20% от разходите); 

• Научно-изследователска дейност мин. 
5%; 

• Нова допълнителна цел "увеличаване 
на консумацията" с доплащане; 

• Засилени международни ОП и АОП 

Увеличение 
на 

средствата 

Възможност за 
подпомагане на други 

сектори  
(до 3% от сумата за 

ДП) 



Секторни 
интервен 

ции 

Вино 

Плодове и 
зеленчуци 

Зехтин и 
маслини 

Пчелни 
продукти 

Хмел 

Други 
сектори 

Вътрешен 
пазар 

Правила за 
виното 

Маркетингов
и стандарти 

Организации 
на 

производите
лите 

Квоти 
 

Географски 
означения 

Търговия 

Лицензи 
(импорт/екс

порт) 

Тарифни 
квоти 

Експортни 
субсидии 

Вносни мита 

Предпазни 
мрежи 

Публична 
интервенция 

Помощ за 
частно 

складиране 

Извънредни 
мерки 

Конкуренция 

Държавна 
помощ 

Антитръст 

Други 
схеми 

Училищен 
плод и 
мляко 

Мерки за 
най-

отдалеченит
е райони и 
по-малките 

Егейски 
острови 

Регл. 1151/2012, 
251/2014 и 
изменения 

Регл. 1308/2013 
(ООП) и 

изменения 

Регл. 228/2013, 
229/2013  и 
изменения 

НОВО: 
Регламент за 

ОСП План 

ОБЩА РАМКА ЗА ПАЗАРИТЕ 
• Въвеждане на безалкохолни и 

полу-безалкохолни вина и 
продукти от грозде; 

• Допълнителни видове от рода 
Vitis и винени сортове, 
допустими за производство на 
вино; 

• Повече гъвкавост при 
разрешенията за засаждане на 
нови лозя. 

Премахнати 
(квоти за 

захар) 

• Опростени правила за регистриране 
на географски означения и за 
промяна на спецификациите на 
продуктите;  

• Обновена дефиниция за ЗНП за вино; 
• Засилен контрол върху продажбите в 

интернет и транзитните стоки 



8 широки области на 
интервенция, които да 
бъдат адаптирани за 

нуждите на и 
дефинирани от 

страните-членки 

(заменят около 70 мерки и 
под-мерки) 

Райони със 
специфични 
ограничения, 
произтичащи 
от спазването 

на някои 
задължителн
и изисквания 

Райони с 
природни или 

други 
ограничения 

Ангажименти 
за опазване 
на околната 

среда и 
климата и др. 
задължения в 
областта на 

управлението 

Инвестиции 

Сътрудниче 

ство 

Инструменти 
за 

управление 
на риска 

Установяване 
на млади 

фермери и 
започване на 

бизнес в 
селските 
райони 

Обмен на 
знания и 

информация 

БЪДЕЩЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Задължително 

програмиране на 

инструменти за 

управление на риска  

(без мин. бюджетни 

изисквания) 

Мин. бюджет, заделен 

от бюджета от 

ЕЗФРСР: 

• 30% за интервенции 

във връзка с трите 

цели за опазване на 

околната среда и 

климата 

• 5% за ЛИДЕР 

Възможност за повече 

допълняемост и 

финансиране на 

проекти по програма 

LIFE  и програми за 

обмен за млади 

фермери 

Преглед на 

координацията, 

демаркацията и 

допълването между 

ЕЗФРСР и други 

европейски фондове 

в селските райони в 

стратегическия план 

за ОСП  

Възможност за 

използване на 

финансови 

инструменти (вкл. 

работен капитал), 

също и в комбинация с 

грантове 

Увеличаване на 

максималния 

размер на помощта 

за установяване на 

млади фермери  

(до EUR 100.000) 

АКЦЕНТИ: 



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 До 4% от бюджета на ЕЗФРСР – финансиране въз основа на 

единна ставка 

 Помощ за ефективното администриране и прилагане на 

стратегическия план за ОСП (за двата стълба) 

 Задължителна национална ОСП мрежа 

 ТП по ЕЗФРСР 2014-2020 може да се използва за финансиране 

на изготвянето на стратегическия план за ОСП! 

 Европейска ОСП мрежа 

 Европейско партньорство за иновации за 

производителност и устойчивост на земеделието 

 Финансирани от ТП, предоставяна от Европейската 

Комисия 

ТЕХНИЧЕСКА 

ПОМОЩ ЗА 

ДЪРЖАВИ-

ЧЛЕНКИ 

ЕВРОПЕЙСКИ 

МРЕЖИ 



Ребалансиране на отговорностите 

Специфични цели на равнище ЕС 

Показатели 

  

 

 

 

ЕС 

 
 

 

 

 Общи видове интервенции 

Оценка на потребностите в стратегическия план по ОСП 

Приспособяване на ОСП интервенциите към потребностите 

Изпълнение / напредък към целевите стойности 

  

 

 

 

ДЪРЖАВИ 

ЧЛЕНКИ 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ПО ОСП 

 Всяка държава членка изготвя единствен 

стратегически план по ОСП за двата стълба 

 Съдържание  
 оценка на потребностите;  

 стратегия за интервенция; 

 описание на характеристиките, които са общи за няколко интервенции; 

 описание на директните плащания, интервенции за секторно развитие и за 

развитие на селските райони, посочена в стратегията; 

 планове за целевите стойности и финансови планове; 

 описание на системата на управление и на координация; 

 описание на характеристиките, които осигуряват модернизацията на ОСП; 

 описание на характеристиките, свързани с опростяването и намаляването на 

административната тежест за крайните бенефициери. 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ПО ОСП:  

   КОЙ / КАК / КОГА? 

 Участие   
 Елементите на плана по ОСП са възможни на регионално равнище, но държавите членки 

трябва да осигурят цялостна съгласуваност и последователност 

 

 Изготвяне на плана по ОСП: Необходимост от включване на съответните публични органи, 

икономически и социални партньори, съответните организации, представляващи гражданското 

общество, и където е приложимо, организациите, отговарящи за насърчаване на социалното 

включване, основните права, равенството на половете и недискриминацията. Компетентните 

органи в областта на околната среда и климата трябва да бъдат ангажирани по ефективен 

начин в подготовката на аспектите на плана, свързани с околната среда и климата. 

 Одобрение  
 Възможност за одобрение на частичен план 

 Критерии: изчерпателност, последователност и съгласуваност с общите принципи на правото 

на Съюза 

 8-месечен срок за одобрение 

 Изменение  
 обосновка 

 3-месечен период на одобрение 

 едно изменение за календарна година 

  

 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ПО ОСП:  

   КОЙ / КАК / КОГА? 

 Участие   
 Елементите на плана по ОСП са възможни на регионално равнище, но държавите членки 

трябва да осигурят цялостна съгласуваност и последователност 

 

 Изготвяне на плана по ОСП: Необходимост от включване на съответните публични органи, 

икономически и социални партньори, съответните организации, представляващи гражданското 

общество, и където е приложимо, организациите, отговарящи за насърчаване на социалното 

включване, основните права, равенството на половете и недискриминацията. Компетентните 

органи в областта на околната среда и климата трябва да бъдат ангажирани по ефективен 

начин в подготовката на аспектите на плана, свързани с околната среда и климата. 

 Одобрение  
 Възможност за одобрение на частичен план 

 Критерии: изчерпателност, последователност и съгласуваност с общите принципи на правото 

на Съюза 

 8-месечен срок за одобрение 

 Изменение  
 обосновка 

 3-месечен период на одобрение 

 едно изменение за календарна година 

  

 

 

 

 

 



ФОКУС ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА                                  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Общи показатели за 
крайния продукт 

Годишно уравняване с оглед 
на качеството на 

изпълнението 
Свързване на разходите с крайния 

продукт 

Увереност
  

Мониторинг 
Общи показатели за 
резултата 

Годишен преглед на 
качеството на изпълнението 
Проверка на напредъка спрямо 

целевите стойности 

Качествено 
изпълнение 

на 
политиката 

Общи показатели за 
въздействието 

Междинна оценка 
 

Оценка на изпълнението по 
отношение на целите 

 
Многогодишен подход за цялата ОСП 

  
ОБЩИ ЦЕЛИ ИНДИКАТОРИ   ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ  

Разходите без наличните крайни продукти няма да 
бъдат допустими 

Предприемане на действия, ако липсва напредък 
по отношение на целевите стойности 

Ако не са предприети или не са ефективни 
действията, плащанията могат да бъдат спрени 



5. Опростяване и модернизиране 

 



 НОВАТА ОСП: ПО-ОПРОСТЕНА ЗА 

ФЕРМЕРИТЕ 
 

1. Правилата се определят по-близо до ежедневната реалност: 

• Пряка връзка между определящите правилата и бенефициерите 

• Мерките и правилата - насочени спрямо местните нужди 

• Правилата за допустимост се определят от държавите-членки 

 

2. Бъдещите одити и контрол ще бъдат по-малко, тъй като политиката е 

ориентирана към резултатите: 

• Комисията ще се интересува при проверките от общите принципи и системи, не от 

изискванията към индивидуалните бенефициери (т.е. без европейски инспекции по 

фермите) 

• Новите технологии ще ускорят, опростят и автоматизират административните 

процедури, например спътниковите данни ще бъдат използвани за автоматизиране на 

подаването на молбите за подкрепа, както и за замяна на някои от проверките на място; 

апликации могат да служат като система за предупреждение за евентуално 

неизпълнение на изискванията и т.н. 

 

3. Фермерите ще имат по-добър достъп до съветническите услуги 

 

 



ПО-МОДЕРНА ОСП 

 Чрез стратегически планове по ОСП ще се насърчава на знанието, иновациите 

и цифровизацията в селското стопанство и селските райони  

 Стратегически планове ще включват стратегия за системите за знания и 

иновации в селското стопанство (AKIS) за подобряване на 

взаимодействието между консултантите, изследователите, мрежите на 

селските райони и др 

 10 млрд. евро от програмата „Хоризонт Европа“ за подпомагане на 

научните изследвания и иновациите в областта на храните, селското 

стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката 

 Консултантските услуги в областта на селското стопанство, интегрирани в 

системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) 

 Разширен обхват: изисквания и поети задължения в областта на 

управлението в плана за ОСП (вкл. условия), финансови инструменти и 

бизнес планове в плановете по ОСП, подкрепа на иновациите при 

подготовката и изпълнението на оперативните групи на ЕПИ и развитието на 

цифровите технологии 

 Стратегически планове по ОСП ще предвиждат стратегия за развитието на 

цифровите технологии в селското стопанство и селските райони 

 Държавите-членки се насърчават да използват големи данни и нови 

технологии за контрол и мониторинг ("система за наблюдение на района", 

GSA, предварително попълване на заявления ...) 

 Насърчаване на цифровизацията на селския живот: във фермите (чрез 

прецизни земеделски техники) и в по-широките общности 

ЗНАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

КОНСУЛТАНТСКИ 

УСЛУГИ 

ПРЕХОД КЪМ 

ЦИФРОВИ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО 



6. Какво предстои? 



2018 - 2019 

Възможно влизане в сила 

Пролетта на 2019 

Пролетта на 2019 

Май 2019 Избори за Европейски парламент 

Дебат в Европейския парламент и Съвета относно 
предложенията за ОСП 

 

 

 

 

 

Възможно споразумение за следващата МФР за 
периода 2021—2027 г. от държавните и 
правителствените ръководители 

 

Възможно приемане на следващата ОСП за периода 
2021—2027 г. от двата законодателни органа 

Подготовка на прилагането на ОСП 

2021 

ОРИЕНТИРОВЪЧНА ПЕРСПЕКТИВА 



БЛАГОДАРЯ 

Допълнителна информация: 

• https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-

proposals_bg 

• http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 

• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/future-common-agricultural-policy_en 
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Приложение 



A NEW PARTNERSHIP 





 Conditionality (improved cross-compliance + greening): 

 New requirements (e.g. protection of carbon-rich soils) 

 Improvements to existing requirements (e.g. crop rotation instead of crop diversification) 

 MS decide detail, but need Commission approval in CAP plan 

 Pillar I "eco-schemes" -  new schemes for environment/climate funded from direct 
payments budget 

 Mandatory for MS; voluntary for farmers; wide range of content possible 

 Differences from Pillar II payments for management commitments: annual rather than multi-annual 
commitments; no national co-financing; different methods of premium calculation possible  

 Full range of relevant Pillar II support retained: 

 Area-based payments (e.g. for management commitments, region-specific disadvantages) 

 Eco-friendly investments (e.g. in resource efficiency) 

 Knowledge transfer (e.g. one-to-one advice over climate change) 

 Innovation (e.g. in adapting precision farming techniques to new contexts) 

 Co-operation (e.g. in organising sustainable supply of farm waste for energy production) 

 

 

 

ENVIRONMENT/CLIMATE: TOOLBOX 
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New, enhanced conditionality 
 

(on climate/environment, 14 practices built on EU standards (related to climate change, 
water, soil, biodiversity and landscapes) and requirements from Nitrates Directive, 

Water Framework Directive  and Natura 2000 Directives)  

Eco-schemes in 
Pillar I 

Environmental and 
climate 

management  
commitments in 

Pillar II  (>30%) 

Higher 
ambition 

Greater 
flexibility 

Matching realities 

Area-specific 
disadvantages  

Investments 

Innovation 

Knowledge 
transfer 

Farm 
advisory 
services 

Cooperation 

THE NEW GREEN ARCHITECTURE 

40% of 
budget 
climate 
relevant 



Средства , разпределени на държавите-членки по цени  2018 в млн. евро 

  Direct payments Markets Rural development TOTAL 

BE 3 020.8  2.6  417.9 3 441.3 

BG 4 930.2  172.8 1 752.4 6 855.4 

CZ 5 218.2  44.0 1 609.7 6 871.9 

DK 5 263.5  1.8  471.6 5 736.9 

DE 30 003.0  263.5 6 158.0 36 424.5 

EE 1 102.4  0.9  546.6 1 650.0 

IE 7 240.5  0.4 1 646.4 8 887.3 

EL 12 668.8  391.0 3 170.0 16 229.8 

ES 29 750.3 2 921.7 6 228.2 38 900.2 

FR 44 464.1 3 385.1 7 522.4 55 371.6 

HR 2 207.7  76.7 1 750.1 4 034.5 

IT 22 146.8 2 262.1 7 902.2 32 311.0 

CY  290.8  28.8  99.5  419.1 

LV 1 967.4  2.0  729.7 2 699.2 

LT 3 343.9  3.7 1 214.2 4 561.7 

LU  199.9  0.2  76.5  276.5 

HU 7 587.8  200.6 2 589.1 10 377.4 

MT  28.0  0.1  75.9  104.1 

NL 4 378.5  1.8  455.0 4 835.4 

AT 4 135.6  91.0 2 988.8 7 215.5 

PL 18 859.5  31.3 8 198.2 27 088.9 

PT 3 741.0 1 038.6 3 068.1 7 847.7 

RO 11 869.7  323.0 6 006.1 18 198.8 

SI  802.8  34.2  636.1 1 473.1 

SK 2 444.5  36.6 1 416.3 3 897.5 

FIN 3 169.0  1.2 1 816.6 4 986.8 

SE 4 187.7  3.7 1 316.0 5 507.4 
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     Разпределение на директната подкрепа от страна на ЕС  
към фермерите (%) 
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ПО-ОПРОСТЕНА ОСП 

 ЕС се съсредоточава върху резултатите и качественото 

изпълнението на политиката 

 Опростяване и намаляване на административната тежест 

 произтича от изискването на стратегическия план за ОСП 

 Изготвяне на план, съобразен с местните потребности  

 Рационализиране на схемите и в двата стълба 

 Потенциал за по-олекотена рамка за спазването на изисквания 

 Няма подробни правила на ЕС за отделните 

бенефициери 

 Използване на технологии за по-бързо, олекотено и 

автоматично изпълнение на административните процедури 

 Достъп до подобрени съвети за земеделските 

стопанства и помощ при кандидатстване за подпомагане 

 По-малко предписания от изискванията на ЕС 

 Рационализиране на изискванията за докладването 

 Стабилност в органите за управление (разплащателни 

агенции, сертифициращи органи) и системи (ИСАК, СИЗП) 

НОВИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА 

БЕНЕФИЦИЕРИ 

ЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ 


