
 
 

 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАВАН НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В 

БЪДЕЩАТА ОСП СЛЕД 2020 Г. 

 

Европейската комисия направи законодателни предложения по МФР и ОСП през май и юни 2018 

г. Един от основните инструменти, предложени от ЕК, е задължителен таван от 100 % за 

плащанията над 100 000 евро и постепенно намаление на директните плащания за 

надвишаващите 60 000 евро. Според предложението на ЕК държавите членки ще изваждат от 

сумата за директни плащания на фермер заплатите и равностойността на постоянно заетата и 

неплатената работна ръка, свързана със земеделската дейност.  

Ние виждаме предложението за прилагане на задължителен таван и прогресивно намаляване на 

директните плащания на ниво ЕС като дискриминационно към много държави членки, стопанства 

и селскостопански предприятия – тези, които имат основна заслуга за голям дял от хранително-

вкусовото производство в ЕС и които са дълбоко отдадени да се борят с екологичните и 

климатичните проблеми. Прилагането на таван и прогресивно намаляване на директните 

плащания трябва да бъдат част от стратегическия план на ОСП и следователно да бъдат решавано 

на ниво държава членка съгласно принципа за субсидиарността. Затова ние се противопоставяме 

на задължителното на европейско ниво прилагане на таван и прогресивното намаляване на 

плащанията поради следните причини:  

1. Наказват се фермерите, които са инвестирали и развили своите ферми, което е било целта на 

европейските политики досега;  

2. Заплашена е възможността допълнително да се насърчава конкурентоспособността на 

хранително-вкусовия сектор на ЕС спрямо трети страни; 

3. Противоречи се на опитите за опростяване, тъй като предложеното намаляване заплатите на 

работна ръка, свързана със земеделската дейност, ще изисква подробно докладване и 

практически контрол (постоянни и сезонни работници), и ще доведе до още по-тежка 

административна тежест за бенефициентите;  

4. Ще се попречи на иновациите и инвестициите – ще се ограничи разширяването, развитието и 

инвестициите в хранително-вкусовия сектор, които имат положителен ефект върху околната 

среда. По-големите селскостопански холдинги са мотивирани и имат капиталови активи, за да 

инвестират в нови технологии, прецизно земеделие, и т.н.;  

5. Ще се стигне до раздробяване на стопанствата с опустошителен ефект върху заетостта; 

6. Ще бъдат наказани технологично напредналите ферми, които са направили значителни 

инвестиции в иновации и механизация и са намалили цената на труда, като по този начин са 

подобрили конкурентоспособността; 



 
7. Значително намаление на директните плащания над определен таван (прогресивно 

намаляване) може да се отрази по негативен начин на инвестициите в иновациите и на 

производителността на труда; 

8. Името на предложената от ЕК схема за плащане, Базисно подпомагане на доходите с цел 

устойчивост (BISS), отразява факта, че с нея се цели компенсиране на фермерите в ЕС за тяхната 

по-висока цена на производство, дължаща се на високите стандарти на ЕС за екология, 

климатични промени, безопасност на храните, хуманно отношение към животните, и т.н. 

Фермерите осигуряват публични блага под формата на високи стандарти във всеки един 

хектар, независимо от размера на стопанството им. Абсолютен таван на директните плащания 

ще пренебрегне това обстоятелство и ще дискриминира големите земеделски стопанства;  

9. В някои държави членки ще бъде заплашено постигането на целите на ЕС за околна среда и 

промени в климата, тъй като фермерите все по-насърчавани за производство на култури; 

10. Прилагането на таван трябва да бъде само доброволно и ако стане, целевите мерки като тези 

за млади фермери и екологичните схеми не трябва да бъдат обект на таван, тъй като по този 

начин ще се обезсмислят. Въвеждането на насърчителни плащания в Първи стълб (т. нар. 

„екологични схеми”), в случай че бъдат правилно приложени и финансирани, могат да бъдат 

обещаващ инструмент в ОСП за подобряване на устойчивостта на европейския 

селскостопански сектор. При все това само ако не са обект на таван, тъй като за обществото 

няма да бъде благоприятно да бъде ограничено прилагането на екосхеми. Големите 

стопанства, които се интересуват от и искат да участват в екосхемите, не бива да бъдат 

отказвани с прилагане на таван; 

11. Ще доведе до ненужно покачване на цените за наем, което ще ощети всички активни лица в 

селските райони;  

12. Може да увеличи броя на „мързеливите фермери”, което е в разрез със заявената цел на ОСП 

и прилагането на таван;  

13. Що се отнася до включването на заетостта при намаляването на плащанията, трябва да бъде 

взет предвид настоящият и нарастващ процес на аутсорсинг в европейския земеделски сектор. 

Настоящото законодателно предложение говори само за разходите за заплати и социални 

осигуровки за служителите, наети от стопанството. За да не дискриминират стопанствата по 

чл. 15, ал. 2 от Стратегическия регламент за ОСП трябва да бъдат включени и външните 

разходи за труд. В това отношение в същия член трябва да бъде включено, че при изчисляване 

на прогресивното намаляване на плащанията държавите членки трябва да употребяват 

реалните разходи, които фермерите правят;  

14. В случай на сдружения (обединения на имоти, общества, кооперативи, и т.н.) за изчисление 

на тавана трябва да бъдат взети предвид индивидуалните партньори, които участват в 

сдружаването.  

 

Различните модели или типове стопанства са допринесли за целите на ОСП, следователно 

за публичните блага или добавената стойност на ОСП – било то от гледна точка на 



 
производство на храни – количество и качество, безопасност на храните, принос за 

околната среда, ползването на земята и създаването на работни места.  

Не е точно да се каже, че 80 % от селскостопанския бюджет отива при 20 % от бенефициентите, 

без да се отбележи броят наети от тях хора в земеделието. Не се отбелязва достатъчно също, че 

20 % (тези, които получават повече от 5000 евро) генерират повече от 80 % от производството 

селскостопански продукти и добитък, управляват повече от 80 % от използваната за земеделие 

земя и осигуряват заетост на практически цялата работна сила, заета в сектора. Реалността от това 

е, че 80 % от бенефициентите по ОСП са фермерите, които получават по-малко от 5000 евро, а 

повече от 50 % получават по-малко от 1250 евро. Те не подлежат на мерки за контрол и изисквания 

за съответствие като например кръстосано спазване или екологични схеми. Подкрепяме режим 

за малки фермери, но тези статистически заигравки не бива да бъдат използвани като популистки 

оръжия срещу истинските професионалисти в селскостопанския сектор, които допринасят 

директно и мащабно за производството, храната, заетостта и благоденствието и които спазват 

най-изискващите производствени изисквания в света.   

Вярваме, че трябва да бъде осигурен равен достъп до средствата по ОСП на всички 

типове стопанства, независимо от техния размер. Следователно, се противопоставяме 

силно на въвеждането на задължителни таван и/или прогресивно намаляване на 

директните плащания и можем да приемем намаление на директните плащания само 

на доброволен принцип на ниво държава членка. В допълнение, бихме искали да 

подчертаем, че ОСП трябва да продължи да бъде силна, обща и адекватно финансирана 

политика.  

 

Брюксел, 29 септември 2018 г.  
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