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Обща селскостопанска 

политика на ЕС през 

новия програмен период 

2021-2027 

 
текущо състояние на дебата 
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Темите в презентацията 

Структура на текущите преговори, избори за нов ЕП, 

председател на ЕК, председател на Съвета, участници, 

процедури, стратегическа ориентация на дебата 

 

 Настоящо и бъдещо развитие на преговорите по основни 

елементи 
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Преговорен процес 

Компетентни институции - Съвет, Парламент, ЕК, законодателна процедура 

 

Европейски избори – нов състав на ЕП, нов председател на Съвета, нов председател на 
ЕК, нов състав на ресорните комисии в ЕП, количествени и качествени измерения 

 

Стратегическа промяна на модела за прилагане на ОСП – компетенции на Съвета 

 

Процес - намаляваща пропорция на бюджета на ОСП в общия бюджет на ЕС, 
увеличаване на целите – легитимиране на обществено разходвани средства, поне 40 % 
от общия бюджет насочен към климат и околна среда, 30 % от РСР ? 

 

Стратегически дебат на ниво ЕС до 2027 г. – демография, климат, технологии и наука, 
принос към съхраняване на обществени блага и биоразнообразие. 

 

Новия модел не променя инструментариума 
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Структура на законодателното предложение – 

пакет ОСП след 2020 

Регламент за стратегически планове 

 

Хоризонтален регламент – включващ финансирането на ОСП, управлението 

и мониторинга 

 

Регламент за изменение на регламента за Обща Организация на пазарите  

 

Предложението ще намали законодателната рамка от пет на три 

регламента 

 

1 юни 2018 г. Комисията предлага реформа на Общата 

селскостопанска политика 
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Стратегически елементи от пакета 

 ОСП  

- Съвет на министрите по земеделие и 

рибарство 

- Специален комитет по селско стопанство 

- РГ по хоризонтални въпроси 

МФР   
-  Работна група Многогодишна финансова 
рамка 

- КОРЕПЕР и Европейски Съвет 

Дефиниции Финансов пакет 

Предварителни условия Конвергенция 

Интервенции под форма на директни 

плащания 

Тавани на финансовата подкрепа 

Обвързана подкрепа Прехвърляне между стълбове 
 

Преходна национална помощ Правилото за отчисления (de-commitment) 
 

Секторни интервенции Стойност на земеделския резерв 
 

Интервенции в други сектори Принос към околната среда за цялата ОСП 

 

Интервенции за развитие на селските райони Интензитет за съ-финансиране 
 

Модел на прилагане 



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

Актуално състояние  

по елементите от предстоящите 

преговори 

Регламент за стратегическите планове 
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Преговорни елементи – работна програма на 

финландското председателство 

До края на септември 2019 г.  

 

- нов модел на прилагане 

 

- зелена архитектура/завишена условност/зелени мерки, 
обхват 

 

- секторни интервенции 

 

- дефиниции 
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С какво разполагаме към момента 

  Доклад за напредък (румънско председателство), ясна структура на регламента, 
обхват на новата ОСП, завишен принос към климат и околна среда – подхода 
подкрепен  по принцип   

Нов шест месечен период - Съвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Новото председателство стартира дебата поставяйки фокуса на приетата стратегическа 
програма на ЕС до 2024 г. В която се говори за неутрална към климата ОСП. 

 

Обхват и 

определения 
Общи и 

специфични 

цели 

Общи 

изисквания 

към 

стратегичес

ките планове 

Финансови 

разпоредби 

Правилата за 

стратегически

те планове 
Принципи за 

координация 

и управление 

Рамка за 

качеството 

на 

изпълнението 

мониторинга 

и оценката 

Правила в 

областта на 

конкуренцията 
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Нов модел – от съответствие към 
конкретни резултати 

Рамка 
 

Общи и 

специфични 

цели 

Набор от 

общи 

показатели 

Широко 

обхватни 

видове 

интервенции 

 

Одобрение 

 

Оценка и 

одобрение на 

стратегически

те планове 

 

 

 

 

 

Предоставяне на 

увереност 

(ЕК) 

Годишно 

уравняване - 

качеството на 

изпълнение и 

финансово 

уравняване 

 

Многогодишен 

преглед на 

качеството на 

изпълнение 

 

Годишен отчет 

на дейността 

 

 

Стратегически 

планове 

Установяване 

на 

потребности 

Определяне 

на 

интервенциит

е 
Определяне 

на целеви 

стойности и 

междинни 

цели 

  

Изпълнение и 

докладване 

Изпълнение на 

СП 

Годишни 

отчети 

и докладване 

относно 

крайните 

продукти и 

резултати 

Двугодишно 

отчитане - 

междинни 

цели 

 

Предоставяне на 

увереност 

 

Сертифициращ 

орган 

 

Проверка на 

законосъобразн

остта на 
разходите – СО 

 

 

 

 

                                                                                          

ЕК 

ДЧ 

О
б

щ
и

 ц
е

л
и

, н
а

ц
и

о
н

а
л
н

и
 с

п
е

ц
и

ф
и

к
и

 



Нова зелена архитектура (завишена 

условност) – актуално състояние 

Екологизиране 

Кръстосано 
съответствие 

Климат и околна 
среда - Стълб II 
(Агро-екология) 

Еко-схема в Стълб I 

Завишена 
условност 

Климат и околна 
среда - Стълб II 
(Агро-екология) 

Акцент на преговорите 

- Подкрепена роля на ОСП по отношение на околната среда 

  

- Ниво на амбиции – условия за подкрепа на предложението (бюджет, стимули, 

контрол) 

 

- Обхват, малки феремери, задължителност 
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Основни акценти от позицията на България – зелена 
архитектура 

Прецизиране на някои от 
стандартите 

Запазване на съотношение ПП и 
ПЗП към обща земеделска площ 

Срещу завишаване на разходите 
на ОП за климат и ок среда 

Минимална площ над която се  
прилагат базовите изискванията 

Нова еко схема – доброволна(ДЧ, 
ЗС) 

Ясни и облекчени условия 

Подкрепа за завишената 
условност 

Да не се застрашава 
конкурентноспособността 

Освен екологична, ОСП допринася 
и за социална и икономическа 

устойчивост 

Завишената амбиция – адекватен 
бюджет 
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Секторни интервенции – актуално състояние 

на дебата 

Акцент: % от разходите на ОП – климат и околна среда, позицията на България 
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Дефиниции 

Структура на СП 

Структура на 
регламента 

Акценти: истински фермер, млад фермер, други – позиция на България 
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Актуално състояние на дебата по други важни за България 
въпроси 

Преходна национална помощ 

 

Обвързани с производството интервенции 

 

Нова зелена схема – Първи стълб 

 

Допълнително преразпределително плащане 
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Регламент за изменение на регламента за Обща Организация на 
пазарите – състояние на преговорите по предложението 

 
 

Почти без 

промяна 

Инструментариума се запазва (защитна 

мрежа – публична интервенция, извънредни 

мерки, маркетингови стандарти) 

Включване на секторните интервенции в СП 

Възможност за включване на други сектори 

Подобряване на правилата за ГУ 

Хибридни сортове при ЗНП 

Две нови категории вина – частично и пълно 

деалкохолизирани 

Промяна в правилата за етикетиране 

Запазване на система за оторизация на 

правата за засаждане 

Но важни  

нови 

елементи 
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Хоризонтален регламент – финансиране на ОСП, управление и 
мониторинг 

 

Акредитираните РА се запазват, система за идентификация на 

земеделските парцели (система за мониторинг на земеделските парцели), 

ИСАК – изпълнение на условността (контрол и нарушения), ДЧ гарантира 

надеждността и функционалността 

 

Сертифициращ орган – предоставяне на увереност 

 

Роли – СО, дейност на РА, обект на контрол от ЕК (финансови отчети и 

изпълнение, годишен доклад) 

 

Елементи от дебата - МФР – земеделски резерв, n+2/n+3 
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За какво ще настоява ЕК 

Да бъде осигурена логическа връзка на дебата със стратегическата програма на ЕС до 
2024 г. 

 

Запазване на капацитета на производство е възможно чрез запазване на ресурсите за 
това 

 

Зелената архитектура – правилен политически инструмент 

 

Баланс между задължителни условия и избираемата зелена схема за земеделския 
стопанин от Първи стълб, базови ангажименти за всички 

 

Да се запази амбициозния обхват от мерки в системата за завишена условност 

 

Новия модел на прилагане – единни цели, еднаква степен на амбиция, обществени 
очаквания 
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