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Условност – какво представлява? 

На основата на предишната система за кръстосаното съответствие, прилагана до 

2020 г., системата на новите предварителни условия, вече наречена УСЛОВНОСТ, 

обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от 
бенефициентите на основните стандарти и изисквания относно: 

 околната среда  

 изменението на климата  

 общественото здраве, здравето на животните и здравето на растенията  

 хуманното отношение към животните 

 

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



Условност - обхват 
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УСЛОВНОСТ 

Условия за добро земеделско и 

екологично състояние (ДЗЕС) 
10 стандарта за ДЗЕС 

Законо-установени изисквания за 

управление (ЗИУ) 
16 ЗИУ 

Рамката на изискванията е в Регламента за 
СП, но държавите определят конкретното 

съдържание на стандартите към 
земеделските стопани  

Изискванията са част от приложимото европейско и 

национално законодателство в областта на опазване 

на водите, Натура 2000, безопасност на храните, 

идентификация и регистрация на животни, продукти за 

растителна защита, хуманно отношение към 

животните  

Не са схема за подпомагане, а връзка между плащанията по ОСП и екологични 

изисквания (редукции на плащанията при неспазване) 

Изграждат базовата линия за по-амбициозни интервенции за околната среда в 

директните плащания и РСР 
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Рамка на стандартите по ДЗЕС, 

предложена от Европейската комисия (1) 

 
Изменение на климата – смекчаване на 

изменението и адаптация към промените 

ДЗЕС 1 –  поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението на 
постоянно затревените площи спрямо земеделската площ – произлиза от настоящите зелени изисквания 

ДЗЕС 2 – подходяща защита на влажните зони и торфищата – ново изискване  

ДЗЕС 3 – забрана за изгаряне на стърнища, освен по фитосанитарни причини – изискването е 

приложимо и в настоящия период 
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Рамка на стандартите по ДЗЕС, 

предложена от Европейската комисия (2) 

 
 

Опазване на водите 

ДЗЕС 4 –  Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни – изискването е 

приложимо и в настоящия период 

ДЗЕС 5 – Използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за 
хранителните вещества – ново изискване  
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Рамка на стандартите по ДЗЕС, 

предложена от Европейската комисия (3) 

 
 

Опазване на почвите 

ДЗЕС 6 –  Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване 
на качеството на почвите, включително отчитане на наклона  – изискването е приложимо и в настоящия 

период 

ДЗЕС 7 – Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди) – изискването е 

приложимо и в настоящия период 

 

ДЗЕС 8 – Ротация на културите – произлиза от настоящите зелени изисквания 



  

 

 

 

 

 

 

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

Рамка на стандартите по ДЗЕС, 

предложена от Европейската комисия (4) 

  
Биологично разнообразие и ландшафт 

(опазване и качество) 

 

ДЗЕС 9  
Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи – 
произлиза от настоящите зелени изисквания 

Запазване на особеностите на ландшафта – изискването е приложимо и в настоящия период 

Забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на 

отглеждане при птиците – изискването е приложимо и в настоящия период 

Прилагане, по възможност, на мерки за избягване на инвазивни растителни видове – изискването 

е приложимо и в настоящия период 

 

ДЗЕС 10 – Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени 
площи в зони по „Натура 2000“ – произлиза от настоящите зелени изисквания 
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Рамка на ЗИУ, предложена от 

Европейската комисия 

 Нови ЗИУ, предложени от ЕК за включване в условността 

 

 
 

 

 

Рамкова директива за водите 

Директива за устойчива употреба на пестициди 

Изисквания за уведомяване при шап, везикулозна болест по свинете и син език 

 

ЗИУ, които продължават да се прилагат 

   Нитратна Директива; 

Директивите за Натура 2000; 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за 

установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните; 

Директивата за забрана на употребата на хормони; 

Регламент относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои 

трансмисивни спонгиформни енцефалопатии; 

Регламентите за идентификация и регистрация на животните; 

Регламента относно пускането на пазара на продукти за растителна защита; 

Директивите за хуманно отношение към животните 
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Условност – по-амбициозна система 

 Очертава хармонизирана базова линия за по-амбициозни практики, като основа на 

новата "зелена" архитектура на ОСП. Държавите членки ще обяснят в Стратегическите 

планове съгласуваността с другите екологични инструменти; 

 Общата амбиция за предварителните условия е подобрена: изискванията включват 

настоящите правила в усъвършенствана форма плюс няколко допълнителни елементи, 

които са ключови за климата и околната среда; 

 Осигуряване на гъвкавост при адаптиране на правилата към местните потребности и 
ситуации и облекчаване на правилата, за да се възприемат по-лесно от земеделските 

стопани (няма повече подробни правилата на ниво ЕС, които да се прилагат, като 

например тези за озеленяването). 

 



Благодаря за вниманието! 
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