
Елементи от дебата на ниво 

ЕС – практики, стандарти, 

ключови въпроси: климат и 

околна среда 
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Подкрепени принципи от държавите членки 

 Завишена амбиция на ОСП по отношение на климат и околна среда 

 Постигане на конкретни резултати – нов модел на прилагане 

 Процент от бюджета на ОСП – климат и околна среда 

 Повече ангажименти – съответстват на по голям бюджет 

 Подкрепа за специфичните цели 

 По голяма финансова гъвкавост в модела за прилагане 

 Атрактивност на мерките насочени към климат и околна среда 

 Намаляване на административната тежест 

 Близък до финален етап на приложението с ДЗЕС и ЗИУ към 
регламента за СП – Приложение III 
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 Структура – Анекс III към предложението за 

Стратегическите планове 
ДЗЕС – 10  практики  

Структура – 4 области на 

въздействие, 3 нови практики                                                                      
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ЗИУ - 16 стандарта, 3 нови спрямо 
текущия период на прилагане                                                                       

 Реферират към по-широко 
законодателство на ЕС, което урежда 
околната среда, общественото 
здраве, здравето на животните, 
здравето на растенията и хуманното 
отношение към животните. 

 ЗИУ 1 Рамкова директива за опазване 
на водите 

 ЗИУ 11 Регламент за заразните 
болести по животните (предложен да 
отпадне) 

 ЗИУ 13 - Директива за устойчива 
употреба на пестициди 

 Дебат – ЗИУ 7-9 идентификация на 
животни да отпадне (ЗИУ 11 и 10) 

 

 

 

 

Климат 

ДЗЕС – 1/2/3 

Вода 

ДЗЕС – 4/5 

Защита на 
почвите 

ДЗЕС – 6/7/8 

 

Биоразнообразие 

ДЗЕС – 9/10 



Стандарти за добро и екологично състояние – ДЗЕС, 

актуално състояние (финландско председателство) 
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Предложение на ЕК (10 ДЗЕС) Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 1 

Поддържане на постоянно затревени площи на 

основата на съотношението на постоянно 

затревените площи спрямо земеделската площ 

 

Поддържане на постоянно затревени площи на 

база на съотношението на постоянно 

затревените площи спрямо земеделските площи. 

Това съотношение не трябва да намалява с 

повече от 5% в сравнение спрямо референтната 

2015 година. 

 

- част от зелените изисквания в сегашния период 

- присъстват като слой от СИЗП 

- въглероден баланс 

- прилага се на национално ниво 

- референтна година 

- метод на изчисление - земеделски площи 

(допустими за плащане площи) 

- контрол на изпълнението 
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актуално състояние (финландско председателство) 
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 2 

Подходяща защита на влажните зони и 

торфищата  

 

 

 

Минимална защита на влажните зони и 

торфищата най-късно до 2024 г. 

 

 

- защита на елементи с голяма въглерод 

поглъщателна способност 

- преходен период за прилагане 

- определение на национално ниво 

- картографиране, включване в нов слой 

- вид на защита, обем 

- не ясна дефиниция - подходяща  
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 3 

Забрана за изгаряне на стърнища от полски 

култури, освен по фитосанитарни причини 

- съществуващ елемент в сегашния период (ДЗЕС 
6) 

 

  

Без промяна  

 

ДЗЕС 4 

Изграждане на буферни ивици по протежението 

на водните басейни 

- съществуващ елемент в сегашния период (ДЗЕС 

1) 

Без промяна 

ДЗЕС 5 

Използване на инструмента за устойчивост на 

земеделските стопанства за хранителните 

вещества  
- нов елемент, приоритет за ЕК 

 

Заличен, прехвърлен в системата за съвети в 

земеделието 
- оптимално управление на потребностите от 

хранителни вещества в земеделското му 

стопанство (част от СИЗП и ИСАК), дебат на 

техническо ниво, прилагане на съществуващи 

системи в държавите, преходен период 
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 6 

Управление на обработката на земята, чрез 

което се намалява рискът от влошаване на 

качеството на почвите, включително отчитане на 

наклона  

  

Управление на обработката на земята или други 

подходящи обработки за ограничаване на риска 

от деградация (влошаване на качеството) на 

почвите, вземайки предвид наклона на терена 

  

  

 

 - преформулиран елемент от сегашния период 
- ограничаване на ерозията 

 - видове обработка, нулева обработка, връзка с 
потенциално нова зелена схема от първи стълб, 

прекомерно завишено изискване  
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

 ДЗЕС 7 

Недопускане на гола почва през най-

чувствителния период (периоди)  
 

 Минимално почвено покритие в период (и) и 

зони, които са най-чувствителни 
  

 

 - съществуващ елемент - минимална почвена 
покривка (ДЗЕС 4) 

- в сеитбооборотната площ се включват 

минимум 30% култури със слята повърхност 

- защита на почвите през зимата 

  - да отпадне, да бъде отразен като елемент от 
новата зелена схема в Първи стълб, държавите да 

имат по голяма гъвкавост 
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 8 

Сеитбооборот 

 

  

Сеитбооборот или други практики, целящи 

запазване на почвения потенциал, като 

диверсификация на културите 

 

- опазване на почвения потенциал 

- съществуващ елемент от текущия програмен 

период под формата на диверсификация на 

културите – завишава изискването 

 

- твърде рестриктивно изискване 

- целта може да бъде постигната и с алтернативни 

на сеитбооборота практики 
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 9 

Минимален дял земеделска площ, предназначена 

за непроизводствени обекти или площи  

• Запазване на особеностите на ландшафта  

• Забрана за рязане на живи плетове и дървета 

през размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците  

• Прилагане, по възможност, на мерки за 

избягване на инвазивни растителни видове  

 

Минимален дял от обработваемата земя и трайни 

насаждения предназначени за: 

непроизводствени елементи  

или междинни култури или азот улавящи култури 

отглеждани без препарати за растителна защита. 

- Запазване на особеностите на ландшафта  

- Забрана за рязане на живи плетове и - дървета 

през размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците  

- Прилагане, по възможност, на мерки за 

избягване на инвазивни растителни видове 

 

 - част от зелените директни плащания от 

настоящия период 

- поддържане на непроизводствени обекти и 

площи за подобряване на биологичното 

разнообразие в земеделското стопанство 

 

 

 -   включване в определението за допустим хектар 

- минимален процент от елементи включен в 

основния текст 

- по-висока амбиция 

- не производствени елементи в трайни 

насаждения 

- осигуряване на плавен преход  
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Предложение на ЕК Текуща редакция на текста (елементи на 

дебата) 

ДЗЕС 10 

Забрана за промяна на предназначението 

или разораване на постоянно затревени 

площи в зони по „Натура 2000“  
  

 

Забрана за промяна в предназначението или 

разораване на постоянни затревени площи 

определени като екологично чувствителни 

постоянни затревени площи в зони по 

„Натура 2000“ 
 

   

Защита на видовете и местообитанията 
 

  



Съпътстващи елементи на дебата по отношение 

на завишената амбиция на новата ОСП  

към климат и околна среда 
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Обхват на прилагане на условността, задължителност 

 Добавяне на ДЗЕС 9 (непроизводствени елементи към определението 

за допустимост), добавяне на мин. % в основния текст на регламента 

(преобразуване на земи имащи негативно отражение върху климата) 

 Единен процент принос на ОСП към климат и околна среда – списък 

от интервенции допринасящи към целта за климат и околна среда 

  Зелена схема в първи стълб – животински единици, да не дублират 

тези по РСР 

Секторни интервенции – 15 % принос на ОП 

 

 



Благодаря за вниманието! 
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