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Съдържание:  

• Роля на селското стопанство  

• Реформа на ОСП – акцент към околна среда и 

климат? 

• Какво включва новата зелена архитектура? 

• Кои ще са промените в сравнение с ОСП 2014-2020? 

• Какво се изисква от България в Новата ОСП? 

• Какво се изисква от земеделските стопани в Новата 

ОСП? 

• Възможни подходи 
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Роля на селското стопанство за опазване 

на околната среда и климата 

• Промените в климата в България  

• Възможност за адаптация чрез инструментите на 

Общата селскостопанска политика  
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Реформа на ОСП – акцент към околна 

среда и климат? 

• Цели, свързани с околната среда и климата  

• чл. 92 Регламент за Стратегическите планове 
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Климат  Природни ресурси  

Биоразнообразие и 

ландшафт 



Зелена архитектура – какво представлява? 
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Започва да се използва термина „ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА“, 

който включва всички части от ОСП, които допринасят за 

околната среда и климата:  

 

• Завишена условност 

• Еко-схеми в първи стълб 

• Ангажименти по управление на дейности, насочени 

към околната среда и климат (ПРСР) 



Какво представлява новата зелена архитектура? 

Доброволни за 
земеделските стопани 

Екологични 
схеми в стълб 

I 
 

Климат/Вх. 
Мерките по 

стълб II 

Кръстосано съответствие 

Изисквания за Зелени 
плащания 

Ниво на 
изисквания 

По отношение на 
климата, свързано с 

околната среда мерки 
по стълб II 

Условност 

Настоящата 
архитектура 

Новата 
архитектура 

Задължителни за 
земеделските 

стопани 

+ 

Доброволни за 
земеделските стопани 

Задължителни за 
земеделските 

стопани 

Базова линия  

+ 



Еко-схема  
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1.България е длъжна да предложи поне 1 еко-схема за подпомагане  - 1 година 

2.Кандидатстването по схемата е доброволно, плащането е 

на хектари, отговарящи на условията за подпомагане за директни полащания 

3.Държавите членки изготвят списъка на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и 

околната среда. 

4.Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните ц

ели в областта на околната среда и климата,  

5.В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задълже

ния, които: 

а)надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделск

о и екологично състояние 

б)надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хум

анно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното прав

о и в правото на Съюза; 

в)надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделската площ  

г)са различни от задълженията, за които са отпуснати плащания по втори стълб  

6.Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията 

за подпомагане, и то се предоставя като: 

а)плащания, които допълват основното подпомагане на доходите,  

б)плащания, които компенсират изцяло или частично допълнителните разходи и пропуснатите приходи на

 бенефициери в резултат на поетите задължения, определени в съответствие с член 65. 

7.Държавите членки гарантират, че еко-схемите са съгласувани с интервенциите по втори стълб  

 



Интервенции във втори стълб - 30% 
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Поети задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението 

 

1. България ще може да отпуска плащане за поети задължения в областта на околната среда, климата 

и други задължения, свързани с управлението 

2.В своите стратегически планове по ОСП България включва задължания в областта на агроекологията и  

климата. 

3. Ангажиментите се разписват в съответствие с анализа на нуждите  

4.В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задълж

ения, които: 

а)надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделс

ко и екологично състояние 

б)надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита,  

хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното 

 право и в правото на Съюза; 

в)надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи ю 

г)са различни от еко-схемите. 

Задълженията се поемат за период от пет до седем години.  



Подход 
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Стратегически план  
Предварителна 

оценка и екологична 
оценка  

Заинтересовани 
страни 

SWOT  AKIS 
Завишена 
условност 

Интервенционна стратегия 

Интервенции/мерки/ 
Изисквания за 

условност 
Целеви стойности 

Индикаторен и 
Финансов план  

Оценка на нуждите  

климат Природни ресурси 
Биологично разнообразие и 

ландшафт 

SWOT – анализ околна среда и климат  

климат Природни ресурси 
Биологично разнообразие и 

ландшафт 

анализ 

нужди  

съпоставка 

Еко-

схеми и 

ангажи

менти в 

ПРСР 

Стратегически 
план  



Какво се изисква от България? 
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• ОСП следва да гарантира, че екологичните показатели се спазват 

• България следва да създаде доброволни еко-схеми за земеделските 
производители, които следва да бъдат напълно координирани с други 

интервенции и да са научно обосновани 

• Те следва да  включват стимули и възнаграждения за предоставяне на 

обществени ползи чрез селскостопански практики, благоприятни за 
околната среда и климата, или като компенсация за въвеждането на 

тези практики.  

• Еко-схемите и ангажиментите за управление - Да надхвърлят 

задължителните изисквания, които вече са предписани от системата 

за условност. 

 



Какво ще се изисква от земеделските 

стопани? Възможности  
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• Задължение: спазване на изискванията за добро 

екологично състояние на земята и законоустановените 

изисквания (условност)  

• Възможност: получаване на плащане при спазване на 

по-високи изисквания (еко-схема)  

• Възможност: кандидатстване за изпълнение на 

многогодишни ангажименти в рамките на втори стълб  



Възможни подходи 
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1.Анализ на ситуацията и резултатите до момента (ползи, 

негативни процеси) – Анализ на състоянието  

2.Определяне на нуждите за екологизиране в селското 

стопанство – Идентифициране на нуждите   

3.Идентифициране на добрите земеделски практики, които 

може да бъдат подкрепени – списък  

4.Съпоставка нужди – добри практики 
5.Съпоставка с агроекологичните дейности (въвеждане на 

възможност за надграждане..?)  

6.Контрол? 



Благодаря за вниманието! 
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Мария Христова, координатор ОСП  

Cap@mzh.government.bg  

mailto:Cap@mzh.government.bg

