
ИНФОРМАЦИОННО ДЕЙСТВИЕ,
СЪФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Информационната кампания по проект  „ОСП - от полза за 
всички нас“ се изпълнява от АГРО ТВ, в партньорство с 

www.agro.bg и списание АгроКомпас, с финансовата 
подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 

на Европейската комисия. 

Как парите на европейските данъкоплатци, инвести-
рани в земеделието и селските райони, се връщат като 
обществени блага. Всеки един от нас си е задавал този 
въпрос. 

По думите му земеделието има големи възможности 
да осигури публични блага - в екологията, в храните, в 
опазването на здравето, в борбата с климатичните 
промени, социалните ефекти, които създава по отно-
шение на регионите и на заетостта. 

Фермерите се оказаха в незавидната роля - хем 
техните производства отделят цели 10% от парникови-
те емисии, хем в тях е вперен поглед за справяне с 
екологичните проблеми. Какво се очаква от тях, както 
се казва – какви публични блага? Щом всеки данъко-
платец плаща по 30 евроцента на ден за ОСП, той има 
право да заяви своите очаквания. 

Качествени храни, продоволствена 
сигурност, екологичен ефект

Около 22 милиона фермери и заети в селското 
стопанство в Европа осигуряват качествена и безопас-
на храна за 500 милиона души население на стария 
континент. Първоначалната идея на ОСП е била да 
осигури основно продоволствена сигурност, да има 
достатъчно качествена храна за хората. Оказва се, че 
това не е достатъчно. С увеличаващото се население 

В земеделието едни пари отиват в частни 
бенефициенти. Каква е ползата за обществото? 
Публичните блага ги ползваме всички. Но кой ще 
плати за тях. Най-добре да платим всички, казва 
доц. д-р Божидар Иванов, експерт анализатор от 
Института по аграрна икономика. 
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нуждата от храна остава все по-остра, но същевремен-
но трябва да се опази природата и ресурсите за следва-
щите поколения. Постепенно фокусът се измества към 
климата, биоразнообразието, екологията.

Обществото казва: искам от теб да опазваш природа-
та, да ториш по-малко, да оставаш повече зелени 
площи, а ние сме готови да ти платим затова, че ще 
бъдат следвани определени практики. Затова и ферме-
рите получават компенсации. Когато бъдат компенси-
рани по начин, по който техните пропуснати ползи да 
бъдат по-малки, те на драго сърце ще го направят. Те ще 
бъдат доволни, допълва доц. д-р Божидар Иванов.

Безспорно трудът на фермерите е изпълнен с риско-
ве и предизвикателства. Земеделието е ежедневна 
борба с климатичните промени – суша, киша, градуш-
ки, измръзвания, наводнения. Комбинацията на неста-
билни цени и рисковете при производството на земе-
делска продукция повишават натиска върху приходите 
в стопанствата. Земеделците страдат от загуби. Тук на 
помощ идва Общата селскостопанска политика. 

„Не мога да си представя да няма такова 
подпомагане, защото климатичните условия са 
много променливи, много трудно постигаме едни и 
същи добиви, ценовите нива, при които се изкупва 
продукцията, са много снижени и печалбата, ако 
може да се каже печалба, остава минимална. 
Затова това перо ни е много необходимо“, споделя 
Петко Петков, председател на ЗК Черноломие, с. 
Горско Абланово.



Земеделското производство е важен фактор за 
развитието на селските райони. Подкрепяйки 
доходите си чрез ОСП, фермерите имат възмож-
ност да осигуряват заетост в своите райони, да 
участват и подпомагат активно социалния живот 
в населените места. 

Субсидиите занапред все повече и повече ще 
бъдат обвързани с обществената полза, защото 
именно това е големият акцент - когато се дават 
едни публични средства, каква е обществената 
полза от тях.
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Информационна кампания по проект „ОСП – от полза за всички 
нас“ е финансирана с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява единствено мнението на автора и 
Европейската комисия не отговаря за съдържанието на инфор-
мацията. 

Благодарение на Общата селскостопанска политика 
имаме както гарантирана продоволствена сигурност, 
така и чиста природа, красиви селски райони, по-чист 
въздух и вода, които от своя страна стимулират тури-
зма и икономическото развитие на регионите.

Опазване на околната среда, горите 
и биоразнообразието 

Адекватна ли е ОСП на изострената чувствителност 
към опазване на биоразнообразието? Чрез общоевро-
пейската мрежа Натура 2000 се плащат субсидии за 
опазване на най-ценните и застрашени видове и место-
обитания за Европа.

Агроекологичните мерки допълват подкрепата – за 
поддържане на постоянно затревени площи – радост 
за окото, за борба с ерозията и т.н. Горските мерки от 
ПРСР, както най-общо се наричат, финансират предпаз-
ването от пожари и презалесяването на пострадалите 
площи. Не е ли това в помощ на биоразнообразието? 

Ето за какви публични блага отиват парите на евро-
пейските данъкоплатци. Макар че средствата за ОСП 
намаляват, тя остава с най-голям бюджет. Факт е, че все 
повече се обръща към „позеленяването“. 30 % от 
директните плащания са обвързани с изисквания за 
екологични практики. Вероятно ще станат 40% в след-
ващия програмен период. Сеитбооборотът, оставянето 
на земята под угар да почива, засяване на междинни 
култури - голямо е разнообразието при избора на 
всеки фермер за опазване на почвено плодородие. Пак 
директни плащания, обвързани с производството, 
стимулират сеитбата на азотфиксиращите култури. И 
така да се тори по-малко с азотни торове. 

Развитие на селските райони
Освен осигуряването на качествена храна, останали-

те ключови приоритети на Общата селскостопанска 
политика, които допринасят за по-качествен живот на 
всички граждани на ЕС, са: създаването на работни 
места, инвестиции, модернизация, внедряване на 
дигитални технологии и иновации, растеж и стабил-
ност. Инвестициите в неземеделски дейност по селска-
та програма осигуряват работни места. Защото без 
хората природата подивява и се руши. 

По програмата за развитие на селските райони за насто-
ящия период 24% от финансирането е насочено към подо-
бряване на конкурентоспособността на земеделския 
сектор и осигуряването на качествени храни. За запазване-
то на екосистемите и стабилното потребление на природни 
ресурси в земеделието, горите и хранителната индустрия 
се усвояват около 46% от предвидения бюджет от Програ-
мата за развитие на селските райони. 

30 % отиват за икономическо и социално развитие на 
селските райони – чрез създаването на работни места и 
подобряване качеството на живот. Скорошно проучване на 
Световната банка посочва позитивната роля на Общата 
селскостопанска политика в създаването на работни места, 
растеж и намаляването на бедността в селските райони. 

Адекватна подкрепа
Бюджетът на Общата селскостопанска политика за 

всички страни от ЕС за настоящия програмен период 
2014-2020 г. е 408.31 млрд. евро, като 308.73 млрд. евро са 
предназначени за директни плащания и пазарни мерки, 
а 99.58 млрд. евро - за развитие на селските райони. 

Само у нас за периода от 2014 до 2020 се очаква да 
бъдат инвестирани около 7.4 млрд. евро чрез ОСП. 

Между 2007 и 2013 г. чрез Общата селскостопанска 
политика у нас са инвестирани повече от 4 млрд. евро в 
земеделския сектор и селските райони, като повече от 5 
400 млади хора са се захванали със земеделие, а над 
560 000 души, живеещи в селските райони, са подобри-
ли живота си благодарение на инвестициите в услуги. 


