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Цели на ОСП след 2020 

 

 

Хоризонтални 

цели 
 

 Подпомагане на знанията, иновациите,  цифровизацията в селското стопанство и 
селските райони 

 

 
 

 Интелигентно, устойчиво и диверсифицирано селското стопанство 

 Грижите за околната среда и климата 

 Социално-икономическо укрепване на селските райони 

 

Общи цели 
 

 

Специфични 

цели 
 

 
 

 Подкрепа за 

жизнеспособните доходи на 

фермите и устойчивостта в 

целия Съюз за повишаване 

на продоволствената 

сигурност 

 Подобряване на пазарната 

ориентация и повишаване на 

конкурентоспособността, 

включително по-голям акцент 

върху научните изследвания, 

технологиите и 

цифровизацията 

 Подобряване на позицията на 

фермерите в веригата на 

стойността 

 

 

 Да допринесе за смекчаване 

на изменението на климата и 

адаптиране към него, както и 

за устойчива енергия 

 Подпомагане на устойчивото 

развитие и ефективното 

управление на природните 

ресурси, напр. вода / почва / 

въздух 

 Да допринася за опазването 

на биологичното 

разнообразие, да подобрява 

екосистемните услуги и да 

опазва местообитанията и 

ландшафтите 

 

 

 Привличане на млади земеделски 

производители и улесняване на 

развитието на бизнеса в селските 

райони 

 Насърчаване на заетостта, 

растежа, социалното 

приобщаване и местното 

развитие в селските райони, 

включително биоикономика и 

устойчиво горско стопанство; 

 Подобряване на отговора на 

селското стопанство на ЕС на 

обществените изисквания към 

храната и здравето, включително 

безопасни, хранителни и 

устойчиви храни, хранителни 

отпадъци, както и хуманното 

отношение към животните 

Социално-икономическо 
развитие 

Икономическо развитие на 
стопанствата 

Околна среда и климат 
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Нов модел на прилагане – същите 

инструменти  

Споделена отговорност ЕК – ДЧ  

 По-висока ориентация към резултати  

Модернизиране и опростяване  

 По-висока амбиция и принос на ОСП за околна среда 

и климат   

 Нов подход за контрол  
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Стратегически план  

Всяка държава членка изготвя един стратегически план 

по ОСП за двата стълба:  

 SWOT анализ за всяка от 9-те цели – снимка на състоянието 

 Оценка на потребностите;  

 Интервенции; 

 Индикаторен план и финансов план; 

 Модернизацията на ОСП; 
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Стратегически план за ОСП:  

   КОЙ / КАК / КОГА 

 Изготвяне 

Изготвяне на плана по ОСП: Необходимост от включване на 

съответните публични органи, икономически и социални 

партньори, съответните организации и заинтересовани лица 

  Одобрение  

Критерии: обоснованост, 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 
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Приоритетни въпроси в ОСП  

Дефиниции  

Нова зелена архитектура 

Интервенции под форма на директни плащания  

Обвързана подкрепа  

Преходна национална помощ  

Секторна интервенция и интервенции в други сектори  

Интервенции за развитие на селските райони  
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НОВАТА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА 

Доброволни за 
земеделските стопани 

Екологични 
схеми в стълб 

I 
 

Климат/Вх. 
Мерките по 

стълб II 
Мерките за агроекология, 

горско стопанство, 
инвестиционни мерки...) 

Кръстосано съответствие 
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...) 

Задължителна условност 
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 

Задължителни за 
земеделските 

стопани 

+ 

Доброволни за 
земеделските стопани 

Задължителни за 
земеделските 

стопани 

Базова линия  

+ 
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НОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

Защита на влажни 
зони и торфища 

(ДЗЕС 2) 

Рамкова директива 
за устойчива 
употреба на 

пестициди (ЗИУ 13) 

Устойчиво 
управление на 
хранителните 

вещества (ДЗЕС 5) 

Рамкова директива 
за опазване на 
водите (ЗИУ 1) 

Теми, обект на дискусии 

ЗАВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Сеитбооборот 
(ДЗЕС 8)  

Непроизводствени 
площи (ДЗЕС 9) 

Забрана за 
конвертиране / 
разсоряване на 
площи в Натура 
2000 (ДЗЕС 10) 

Сеитбооборот (ДЗЕС 8) - възможност и за диверсификация  

Непроизводствени площи (ДЗЕС 9) – добавяне на междинни култури 
и азотфиксиращи култури 

Устойчиво управление на хранителните вещества (ДЗЕС 5) – част от 
Съвети в земеделието 
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Преглед на интервенции в I стълб 

БАЗОВА ПОДКРЕПА 
(СЕПП) 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ  
ЕКО СХЕМА 

ПОДПОМАГАНЕ НА 
ДОХОДИ НА МЛАДИ 

ФЕРМЕРИ 2% 

ПЛАЩАНИЯ ЗА МАЛКИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА  

НЕОБВЪРЗАНИ ПЛАЩАНИЯ  ОБВЪРЗАНИ ПЛАЩАНИЯ  
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Широк набор от 
сектори  
10 % (+ 2 %) за 
протеинови култури) 

от средствата за ДП  
към момента 

Министерство на земеделието, храните и горите, „ОСП 2021-2027“  



Регл. 1151/2012, 251/2014 и 

изменения 

Регл. 1308/2013 (ООП) и 
изменения 

Регл. 228/2013, 229/2013  и 
изменения 

НОВО: включени 

в Регламента за 

ОСП План 

Секторни интервенции  

Плодове и зеленчуци  

Вино  

Пчелни продукти 

Зехтин и маслини   

Хмел  

Други сектори  
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8  
допустими вида 

интервенции, 
които да бъдат 

разработени от ДЧ 

Натура 2000 
и други 

специфични 
ограничения Природни 

или други 
специфични 

за района 
ограничения  

Задължения в 
областта на 

околната 
среда 

Инвестиции 

Сътрудничес
тво 

Управление 
на риска 

млади 
земеделски 

стопани 

Обмен на 
знания и 

информация 

Структура на интервенциите по ЕЗФРСР 
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