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УЧАСТНИЦИТЕ
• Над 30 браншови организации

• Държавната администрация

• Синдикални организации

• Представители на научната общност

ПЪРВИ ДЕБАТ
18 май 2017 г. Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Основна цел на първия дебат за бъдещето на ОСП след 2020 г. бе определяне на план на действие за 
изготвяне на единна позиция от земеделската общност по бъдещата ОСП. 
Форумът обедини представители на реалния земеделски бизнес в България, всички браншови орга-

низации от преработвателната индустрия, ръководните органи на държавната администрация (МЗХГ, 
ДФЗ, Парламентарна комисия по земеделие). Присъстващите бяха единодушни, че Обвързаната под-
крепа трябва да бъде сериозно застъпена в ОСП след 2020 г.  Участниците се съгласиха, че Общата 
селскостопанска политика трябва да има адекватен и стабилен бюджет, за да могат да бъдат постигна-
ти целите на ОСП, които с всеки изминал програмен период стават все по-амбициозни. Те настояха и 
за реално административно облекчаване на ОСП, опростени и гъвкави „зелени мерки“ с реален ефект 
върху стопанствата; запазване и дори увеличение на средствата за ПРСР с конкретни акценти и прио-
ритети за повишаване на производството, конкурентоспособността на земеделските производители и 
преработвателите, увеличаване на заетостта в селските райони, в аграрния сектор и преработвателна-
та промишленост. 

Срещата започна със синтезирано представяне от организациите на основните отговори и предложе-
ния по въпросника на Европейската комисия, касаещ ОСП след 2020 г. Бяха разгледани някои позиции 
на организации от други страни членки на ЕС с цел идентифициране на потенциални съмишленици.
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В рамките на първия дебат бе сформирана постоянна работна група, чиято цел е да обобщи позици-
ите на браншовите организации за ОСП след 2020 и да формира българските приоритети за бъдещето 
на Общата селскостопанска политика. По предложение на браншовиците бе взето решение Работната 
група да има свой секретариат, който да подпомага административното и да съдействие в целия пред-
стоящ преговорен процес по ОСП 2020 (възлагане на анализи, осъществяване на международни кон-
такти с други НПО от ЕС, Европейската администрация, превод на определени позиции и документи, 
комюникета на ЕС/ЕП, кореспонденция с чужди партньори, организиране на следващи заседания на 
работната група, обобщаване на кореспонденцията в самата работна група и пр.).

Сформираната Работната група възложи на „Центъра за икономически изследвания в селското сто-
панство“ (САРА) към Института по аграрна икономика (ИАИ) да изготви докладa „10 Години ОСП в Бъл-
гария“, на чиято база да стъпят следващите дискусии.

 

 

ВТОРИ ДЕБАТ
29 юни 2017 г. Хотел  ИЗВОРА, АРБАНАСИ 

Във второто издание на Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г. участниците продължиха 
активната дискусия по изготвянето на единна позиция за визията на бъдещата Обща селскостопанска 
политика.

Цел на второто заседание на земеделската общност бе да бъдат оформени и аргументирани основни 
предложения относно визията за структурата на ОСП след 2020“, както и визията за Стълб 1 след 2020.
Специално за целите на работната група от Института по аграрна икономика и Центъра за икономи-

чески изследвания в селското стопанство представиха докладa „10 Години ОСП в България“, който 
посочи, че политиката на ОСП в България през 10-те години от прилагането й показва трудно справяне 
с настоящите проблеми в земеделието – от пазарно, производствено и структурно естество.

Анализът доказа ясно очертаните две скорости на ниво Европейски съюз по отношение на по-старите 
държави членки и на тези, присъединили се след 2005 г. Докладът отбелязва и факта, че прилагането 
на директните плащания, необвързани с производството, не водят до стабилизиране на доходите и 
производствените показатели в селското стопанство на ниво ЕС.
Организациите от Работната група се обединиха около позицията, че трябва да се запази структурата 

с два стълба на ОСП, да се запазят директните плащания като основна форма на подкрепа на дохода 
на фермерите, да се търси сближаване нивата на подпомагане между държавите членки и гъвкавост за 
страните при приоритизирането. Коментирани бяха скритият протекционизъм на силните страни член-
ки, както и някои нелоялните търговски практики, оказващи натиск и негативен ефект върху фермери-
те и преработвателите у нас. В дебата бяха засегнати и темите с „позеленяването“ на ОСП 2014-2020 и 
възможността за продължаване прилагането на механизма на СЕПП след 2020г., чието обсъждане ще 
продължи и по време на третия планиран за 8 август формат. 
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ТРЕТИ ДЕБАТ
8 август 2017 г. Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани

Дискусията на третата среща ще постави акцент върху Стълб II на ОСП – Програма за развитие на 
селските райони, пазарните мерки на подкрепа и механизмите за управление на риска в земеделието. 
Ще бъдат разгледани и съпоставени механизмите, по които се прилагат директните плащания чрез 
Схемата за единно плащане на площ и Схемата за базово плащане, базирана на права на плащане. 

По време на третото заседание ще бъдат коментирани резултатите от допитването на Комисар Хоугън 
за модернизация на ОСП 2014-2020 и ОСП след 2020, представени на 07.07.2017г. в Брюксел, както и 
резултатите от проучване на ГД АГРИ „Изследване относно управлението на риска в селското стопан-
ство в ЕС“, представени на 06.07.2017г. в Брюксел. 

От „Центъра за икономически изследвания в селското стопанство“, ИАИ ще презентират световната 
практика в управлението на риска в земеделието- ЕС, САЩ и Канада, въз основа на което да протече 
дискусията по темата за управлението на риска. Предвидена е и презентация, обобщаваща всички 
разгледани до момента позиции на други държави членки и НПО-представени на ниво ЕС, чиято цел е 
очертаване на осно0вните мнения и идентифициране мястото на страната ни.
По инициатива на МЗХГ на третото заседание ще присъства министър Порожанов и екипът му.

Приложение: Списък на организации в Работната група
от „НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОРУМ – ОСП след 2020“ 

 

Състав на Работната група
Производители

• Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ 
• Национална асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ 
• Българска асоциация биопродукти /БАБ/ 
• Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/ 
• Добруджански овощарски съюз /ДОС/ 
• Съюз на овощарите в България /СОБ/ 
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• Съюз на оризопроизводителите в България /СОБ/ 
• Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г. / НАТ 2010/ 
• Национална асоциация на картофопроизводителите /НАК/ 
• Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция /БАПОП/ 
• Обединени Български животновъди /ОБЖ/ 
• Сдружението за биологично пчеларство /СБП/ 
• Национален съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ 
• Асоциация на свиневъдите в България /АСБ/ 
• Съюз на птицевъдите в България /СПБ/ 
• Българска Асоциация на малинопроизводителите / БАМ/ 
• Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България /АРМПГБ/ 
• Съюз на Дунавските овощари /СДО/ 
• Национална овцевъдна асоциация /НОА/ 
• Национална асоциация на животновъдите /НАЖ/ 
• Национална лозаро-винарска камара 
• Съюз на производителите на комбинирани фуражи в България /СПКФБ/ 
• Национална асоциация на младите фермери в България /НАМФБ/

Преработватели 

• Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/ 
• Асоциация на Млекопреработвателите в България /АМБ/ 
• Съюз на българските мелничари /СБМ/ 
• Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България /СПРММ/ 
• Асоциация на месопреработвателите в България /АМБ/ 
• Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци /СППЗ/ 
• Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове /НАППЧП/

Други партнъори

• Федерация на независимите синдикати от земеделието /ФНСЗ/ 
• Институт по аграрна икономика /ИАИ/ 
• Балкански Аграрен Институт /БАИ/ 
• Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/ 
• Българската асоциация на търговците на агротехника /БАТА/


