
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

КАМАРИ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ВИШЕГРАДСКАТА ЧЕТВОРКА, 

ЛИТВА, БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

Относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) 
 

 

Ние, представителите на земеделските производители от държавите от Вишеградската 

четворка, Литва, България и Румъния, като представляваме земеделските камари от 

Регион „Три морета”, обсъдихме Комюникето от Комисията към Европейския 

парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите „Бъдещето на прехраната и селското стопанство”, публикувано на 29 

ноември 2017 г. 

 

Настояваме да затвърдим исканията си относно ОСП след 2020 г., както ги изразихме в 

Декларацията от Братислава от 31 март 2017 г. Отбелязваме следните изисквания, 

следователно ние:  

 

1) НАБЛЯГАМЕ върху необходимостта от силна ОСП след 2020 г. с подходящи 

финансови ресурси, които да осигурят икономическата жизнеспособност на 

нашите фермери и да могат да изпълнят икономическите, екологичните и 

социалните измерения на устойчивото развитие.  

 

2) НАСТОЯВАМЕ за запазването на директното подпомагане, където активните 

фермери, за които селското стопанство е основен източник на доход, да бъдат 

основните бенефициенти. Директните плащания и особено схемата за единно 

плащане за площ гарантират стабилността и осигуряват ликвидността на 

фермерите. Те са доказали ролята си за подпомагането на устойчивото развитие 

на земеделието и поддържането на жизнеспособно производство на храни. 

 

3) НАСТОЯВАМЕ, че общите финансови ресурси не могат да бъдат заменени от 

национално съфинансиране. 

 

4) НАБЛЯГАМЕ на това, че таваните на директните плащания трябва да бъдат 

въпрос на доброволен избор от държавите членки. 

 

5) НАБЛЯГАМЕ на това, че при нов начин на предоставяне на директните 

плащания може да се стигне до финансови рискове, в случай на късно 

одобрение на Стратегическите планове от страна на Комисията. 

ПОДЧЕРТАВАМЕ, че в този случай държавите членки трябва да имат законови 

гаранции, за да изплащат директните плащания без прекъсване, с цел да 

избегнат негативните последствия от липсата им.  



 

6) С цел по-голяма ефективност при разпределянето на ресурсите на ОСП силно 

ДЪРЖИМ на засилването позицията на фермерите във веригата на 

предлагането на храни. Днес фермерите са най-уязвимата част от веригата, 

въпреки че са изложени на най-висок риск. 

 

7) ПОДЧЕРТАВАМЕ необходимостта от запазването и увеличаването на 

доброволната обвързана подкрепа, която играе съществена роля в 

поддържането на земеделските дейности в чувствителните сектори. 

Следователно, плащането трябва да бъде запазено и подкрепено с ефективни 

финансови ресурси.  

 

8) ПОДКРЕПЯМЕ финансово силен и разнообразен Втори стълб на ОСП. При все 

това, НАСТОЯВАМЕ за запазването на безвъзмездните субсидии, които са 

ключови движещи сили за разпространението на иновативни технологии. 

ПОДЧЕРТАВАМЕ, че субсидиите, подлежащи на връщане и други финансови 

инструменти, могат да бъдат използвани само в допълнение. 

 

9) СЧИТАМЕ ЗА НЕОБХОДИМО да се определи максимален процент на 

национално съфинансиране във Втори стълб, както и да се хармонизират нивата 

на държавните помощи в целия ЕС.  

 

10) ДЪРЖИМ да се създадат подходящи условия за земеделие в райони с природни 

ограничения. Каквото и да било ниво на намаляващи плащания би трябвало да 

попада в компетенциите на отделните държави членки.  

 

11) ПОДКРЕПЯМЕ осигуряването на специална подкрепа към дребните 

стопанства. 

 

12) ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ на факта, че ОСП трябва да подкрепя смяната на 

поколенията на всички нива.  

 

13) ПРИЗНАВАМЕ важността на щадящи околната среда мерки в рамките на ОСП 

като ключов елемент на устойчивото земеделие и управление на природните 

ресурси. Въпреки това, за да постигнем целите за устойчивост, ПРЕДЛАГАМЕ 

тези мерки да бъдат по-добре интегрирани в двата стълба, по-малко 

обременителни и по-гъвкави.  

 

14) Камарите ПРИЗОВАВАТ европейските ръководители да осигурят справедлив 

баланс между нуждите на земеделците и устойчивото развитие, когато 

проектират нова, модерна и опростена ОСП.  
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