
 
 
 

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  

 

Земеделието като доставчик на публични блага и ролята му в социалната и 

природна кохезия в региона на България и Румъния 

Основни характеристики на трансграничния регион България – Румъния, определящи 

нуждата от прилагане на концепцията за публични блага в селското стопанство 

Демографската структура на трансграничната територия се определя в голяма степен от съвместното 
съществуване на малък на брой градски центрове и свързани с тях големи селски територии. Основният 
демографски феномен, общ и от двете страни на Дунава е застаряване на населението, ниска раждаемост и високо 
ниво на миграция. Най-силно тези тенденции се наблюдават в селските райони. 

На пръв поглед икономиката в трансграничния район е съсредоточена в сектора на услугите, но наред с 
това се развива и индустрия в и интензивно селско стопанство, комбинирано с наличието на многобройни малки 
семейни ферми. В допълнение туризмът е развит основно по Черноморието, докато в останалата част на 
трансграничната територия неговият потенциал е слабо проучен и системно подценяван.  

Трансграничната територия между България и Румъния се характеризира с изключително богато 
биоразнообразие (включително редица зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000) и културни 

ландшафти. Всички те са подложени на силен отрицателен натиск от индустрията, интензивното земеделие, 
климатичните промени, транспорта, неправилното управление и експлоатация на районите с концентрация на 
масов туризъм и липсата на ефективно управление на защитените територии. 

При така описаната ситуация, трансграничният подход е подходящ за формулирането на общи цели, 
свързани с опазването и устойчивото управление на природните ресурси като основна цел може да е генериране на 
разнообразни публични блага, свързани със селското стопанство като основен поминък за комплексно развитие в 
разглежданата територия. 

Концепцията за публични блага в селското стопанство 

Публичните блага в селското стопанство са разнообразни като най-съществените са свързани с околна 
среда като селски пейзаж, агробиоразнообразие, качество и достъпност на водата, почвена функционалност, 
намаляване на въздействията на климатичните промени, качество на въздуха, устойчивост при наводнения и 
пожари и др. Публичните блага са свързани с определени социални аспекти като продоволствена сигурност, 
жизненост на селските райони, благосъстояние и благосъстояние на животните. 
Наред с изброените по-гори публични блага съществуват и такива с по-второстепенен характер, които са свързани 

със селското стопанство. Те имат значение за стимулирането на икономическото развитие в селските райони като 
по този начин подобряват качеството на живот, както на тези, които ги обитават, така и на обществото като цяло. В 
редица райони на Европа с атрактивни аграрни ландшафти, запазено агробиоразнообразие и историческо и 
културно наследство се развиват такива икономически активности като селски туризъм, рекреация, производство 

на местни храни и специалитети. Такива райони са атрактивни и за стартирането на нов бизнес.  
Някои характеристики на селското стопанство се отразяват на степента, в която се генерират и публичните 

блага от него. Сред тях са начинът на ползване на земята, прилаганите селскостопански практики и до колко те са 
съобразени с околната среда, размерът и структурата на стопанствата, както и селскостопанската инфраструктура 
на конкретното място, включително наличието или отсъствието на отводнителна и напоителна система.  

Съществуват доказателства, че някои високо ефективни начини на производство в селското стопанство 
могат да въведат някои природосъобразни производствени методи и така да генерират публични блага, свързани с 
околната среда. Такива са например практики, които по-малко променят околната среда, повишават енергийната 
ефективност, намаляват емисиите от парникови газове (обикновено асоциирани с интензивното животновъдство и 

земеделие) и др.  

Общата селскостопанска политика и генериране на публични блага в сектора 

Общата селскостопанска политика (ОСП) със своя бюджет от 53 милиарда евро на година играе важна роля 
при управлението на селскостопанските територии и следователно влияе върху степента, до която селското 
стопанство може да осигурява публични блага. Наред с ОСП, съществуват и допълнителни финансови инструменти, 
чрез които се стимулира генерирате на публични блага в селскостопанския сектор, напр. програмата LIFE +, 
структурните фондове, включително този за регионално развитие на национално, трансгранично и 

транснационално ниво.  

Необходимостта от публични блага в селскостопанския сектор е очевидна. За целта е необходимо: 

По-ефективно интегриране на приоритетите на околната среда в политиките за селско стопанство и 

постигане на баланс между икономическите, социалните и природозащитните приоритети в едно устойчиво селско 
стопанство. 
Поставяне на ясни цели за генериране на публични блага и дефиниране на пътищата за тяхното генериране. 

Повишаване на ефективността на предвидените мерки за увеличаване на публичните блага на европейско и 
национално ниво 
По-ефективно прилагане на политиките, свързани с генерирането на публични блага от селското стопанство, 
включително повишаване на капацитета на фермерите чрез осигуряване на системни консултации за тях 
Мониторинг и оценка на ефекта от прилагането на Програмата за развитието на селските райони и политиките 
за регионално развитие с цел подобряване на въздействието 
Осигуряване на достатъчно финансови средства адекватни на изчислените нужди за осигуряване на публични 

блага  и превръщането им в ясен приоритет на бъдещото развитие. 
 

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. 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 
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