
 

 
 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство 

чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион  

 

НОВИТЕ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

Защо е важна ОСП? 

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от първите Общи политики на Европейската 

общност. Замислена първоначално през 1962 година като Обща политика, която да осигури 

продоволствена сигурност и достатъчно добър жизнен стандарт за земеделските 

производители, през годините тя претърпя редица реформи:  

 Фундаментална промяна през 1992 г., когато се извърши преход от подпомагане на 

пазара към подпомагане на производителите;  

 Нова реформа от 2003 г., когато се прекъсна връзката между субсидиите и 

производството на селскостопанска продукция, като бяха поставени условия за спазване 

на стандартите за околна среда, хуманно отношение към животните, безопасност на 

храните и грижи за обработваемите земи; 

 Реформа през 2011 г., основана на принципите на устойчивостта и целяща  повишена 

конкурентоспособност, повече устойчивост; по-голяма ефективност.  

Предизвикателствата в световен мащаб за осигуряване на продоволствена сигурност, за 

отчитане измененията на климата и устойчивото управление на ресурсите, опазването на 

околната среда и поддържане на жизнеспособността на селските райони поставят рамката на 

нейното развитие днес: да бъде по-справедлива, по-екологична, по-ефикасна, по-

иновативна, осигуряваща значими ползи за всички граждани на Европейския съюз.  

Кое е новото в новата ОСП? 

Новата ОСП бе реформирана така, че да може в по-голяма степен да допринесе за постигане на 

целите на Стратегията „Европа 2020”, чрез насърчаване на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Съществуващите инструменти на ОСП са изменени по начин, който да 

осигури изпълнението на дългосрочните цели на политиката, а именно:  

 За по-ефективно производство на храни: повишаване на конкурентоспособността на 

селското стопанство в ЕС, което да допринесе за осигуряване на продоволствената 

сигурност. Предоставянето на ресурси за изпълнението на тази цел е насочено към 

решаване на предизвикателствата, свързани с нарушаването на пазара и 

функционирането на хранителната верига, с които секторът се сблъсква. Удвоени са 

средствата в подкрепа на научната дейност, иновациите и know-how. 

 Устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с 

климата: осигуряване на дългосрочна устойчивост и потенциала на селското стопанство 

в ЕС. Предоставянето на ресурс е обвързано с принос към устойчивостта и борбата 

срещу изменението на климата с прости мерки, с доказано положително въздействие 

върху околната среда. 30 % от преките плащания са за прилагането на екоориентирани 

мерки (диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и опазване на 

екологичните приоритетни области или мерки, оценени поне като еквивалентни по 

отношение на околната среда); 30 % от бюджетите на Програмите за развитие на 

селските райони са за агроекологични мерки, биологично земеделие, инвестиции в 

екоиновации.  

 Балансирано териториално развитие: принос за социално-икономическото развитие 

на селските райони, чрез фокусиране на ресурси за насърчаване на подходящи условия 

за опазване на структурното многообразие в рамките на ЕС.  

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 

 



 Създадена нова Рамка за мониторинг и оценка, имаща за цел да осигури полезни и 

своевременни заключения и препоръки за прилаганите схеми.   

 

Статията е разработена в рамките на проект “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”  - 

Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското 

стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион, който се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на Договор № AGRI 

2016-0198. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

 

Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено 

мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 
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