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Декларация относно бъдещето на Общата селскостопанска 

политика (ОСП) 
Букурещ 

12 декември 2018 г.  
 

 

Ние, представителите на земеделските камари и организации, присъстващи на срещата 

на Регион „Три морета”, от България, Чехия, Унгария, Литва, Полша, Румъния и 

Словакия, обсъдихме Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и подписахме 

настоящата декларация със следното съдържание:  

 

1) БЮДЖЕТ 

Бюджетът за ОСП за периода 2021-2027 г. трябва да бъде запазен поне на нивото 

на настоящия, включително този за фондовете за развитие на селските райони. 

Необходимо е да се хармонизира нивото на държавната помощ в целия ЕС, за да 

се осигурят справедливи условия между държавите членки.  

 

2) ИЗРАВНЯВАНЕ 

За да бъде ОСП справедлива, трябва да има пълно изравняване на директните 

плащания – един от най-важните инструменти за постигане на равнопоставеност между 

фермерите.  

Изравняването трябва да бъде финансирано от държавите членки, които 

получават по-високи от средните за ЕС директни плащания до 2027 г.  

Историческите референтни данни за определяне на плащанията доведоха до 

забележими разлики в нивата на директни плащания в държавите членки.  

 

3) ТАВАНИ  

На ОСП трябва да бъде гледано като на икономическа политика, която 

осигурява продоволствената сигурност, а не като на социална такава. Налагането на 

тавани е против конкурентоспособността, световните икономически тенденции и 

основните икономически постулати. То ще обезкуражи успешните предприемачи в 

селските райони да се развиват и разширяват бизнесите си над определен праг. Като се 

има предвид фактът, че стопанствата са тези, които осигуряват продоволствената 

сигурност, за развитието на бизнесите в земеделския сектор трябва да има определена 

предвидимост и ефективност.  
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Налагането на тавани на директните плащания трябва да бъде основано на 

доброволен избор на държавите членки, включително стойността, над която те да бъдат 

прилагани.  

Новият децентрализиран модел на управление на ОСП предоставя голям 

контрол на държавите членки. Въпреки това, трябва да се установят механизми, които 

да осигурят разумна субсидиарност и да не позволят опасни разминавания и 

изкривявания на вътрешния пазар.  

 

4) ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РАВЕН ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕТО ПО 

ВТОРИ СТЪЛБ 

Задължително е да се определи максимален процент на съфинансиране по Втори 

стълб.  

 

5) ПРОГРЕСИВНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ – 

НАЦИОНАЛНА МЯРКА 

За да бъдат стратегическите планове функционални, схемите за прогресивно 

намаляващи директни плащания трябва да бъдат в компетенциите на всяка държава 

членка.  

 

6) ДОБРОВОЛНА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА 

Необходима е поддръжка и увеличаване на доброволната обвързана подкрепа, 

която играе изключително важна роля в поддържането на земеделските дейности в 

чувствителни сектори. Следователно, това плащане трябва да бъде запазено на 

настоящото ниво. 

 

7) ЯСНА ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНА „ИСТИНСКИ ФЕРМЕР” 
Определението на термина „истински фермер” ще е от съществено значение в 

новата ОСП – по този начин ще се осигури прозрачност и равнопоставеност в 

земеделския сектор във всяка държава членка от гледна точка създаването на практична 

система на плащания.  

Определението за истински фермер ще бъде въпрос на решение на всяка 

държава членка, с което да се осигурят справедливи и равнопоставени условия за 

всички европейски фермери на Европейския единен пазар.  

 

8) ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА СТОПАНСТВАТА  
Новата ОСП трябва да насърчава употребата на инструменти за прецизно 

земеделие като сателитни данни, модерно оборудване, сензорни мрежи, и др.  

Необходимо е ОСП да подкрепя фермерите в процесите на технологично 

обновление на стопанствата.  

ЕС трябва да наложи начин за оценка на риска, който да балансира опазването 

на околната среда и икономическите нужди с цел да се осигури по-добра 

производителност на полето.  

 

9) КРЪГОВА И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА. РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА 

СИЛА В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАЙОНИ. НОВО ПОКОЛЕНИЕ.  

Необходимо е да се движим към по-добра предвидимост по отношение на 

развитието на селскостопанския бизнес, производствените системи и устойчивата 

първична преработка. Това ще подпомогне устойчивите инвестиции както в крайните 

продукти в хранителната индустрия, така и квалифицираната работна ръка в селските 

райони.   

Тези мерки са необходими и за привличане към земеделието на младото 

поколение, осигурявайки нови съвременни технологии в обещаваща бизнес среда. Като 

се стремим към кръгова икономика вместо към традиционната линейна такава, 
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успяваме да използваме ресурсите по-ефективно, като удължаваме употребата им 

възможно най-дълго и ги възстановяваме, когато и както е възможно.  

В дългосрочен план преходът изисква стабилност и предвидимост, тъй като 

може да отнеме много време ефектът от инвестициите да стане видим, а адаптацията е 

бавна.  

 

10) МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Важността за екологични мерки в рамките на ОСП е важен елемент от 

устойчивото земеделие и опазването на природните ресурси.  

Въпреки това, за да се постигнат целите на устойчивото развитие, е необходимо 

тези мерки да бъдат по-съвместими с двата стълба, по-малко натоварващи и по-

гъвкави.  

 

 

За да бъде взета под внимание, настоящата декларация ще бъде изпратена до:  

- Фил Хоган, Еврокомисар по земеделие, Европейска комисия; 

- Адина-Йоана Вълеан, Председател, Комисия ENVI (Околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните), Европейски парламент; 

- Чеслав Шекерски, Председател, Комисия AGRI (Земеделие и развитие на 

селските райони), Европейски парламент. 

 

 
(подпис) 

Лига на асоциациите на земеделските 

производители, Румъния 

 

(подпис) 

Национална асоциация на 

зърнопроизводителите, България 

(подпис) 

Земеделска камара на Република Литва 

 

(подпис) 

Селскостопанска камара на Чехия 

(подпис) 

Национален съвет на земеделските 

камари, Полша 

 

 

Унгарска земеделска камара 

(подпис) 

Словашка камара на земеделието и 

храните 

 

 


