
 

 
 

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  

 

Общата селскостопанска политика /ОСП/ подпомага “green turn” в 
земеделието, което е дългосрочна цел за развитие на  

българо-румънския трансграничен регион 
 

„Позеленяването” на ОСП има комплексен ефект върху селското стопанство в 
Европейския съюз 

 Проучванията показват, че „зелените” мерки, предвидени в ОСП (2014-2020), ще 

доведат до увеличаване на биоразнообразието в селскостопанските земи с 
приблизително 3%. Въпреки че тези мерки няма да спрат загубата на биоразнообразие, 
очаква се те да доведат да значително забавяне на процесите, влошаващи неговото 

състояние в европейски мащаб за текущия програмен период. 
 Най-силно въздействие на „зелените” мерки се наблюдава в екстензивно управляваните 

земеделски земи, благодарение на агроекологичните мерки и „зелените” плащания. 

 Необходим е компромис между ползите за биоразнообразието и загубите за селското 
стопанство, които са резултат от екстензивното ползване на ливадите и пасищата и 
екологичното оставяне под угар в обработваемите земи.  

 Тъй като не се очаква нуждите от храна в ЕС да се променят съществено, се предполага, 
че цената на селскостопанската продукция ще нарасне в резултат на намаленото 
производство.  

 Свързването на директните плащания с биоразнообразието води до увеличаване на 
приходите в райони с екстензивно земеделие (особено в районите с пасищно 
животновъдство) и намаляване на печалбите в райони с интензивно земеделие. 

 „Зелените” мерки биха имали комплексен ефект, ако прилагането им е свързано и с 
други политики на ЕС: 

- поддържането на тревните местообитания предотвратява отделянето от 

селскостопанските земи на въглероден диоксид в атмосферата. 
- угарите и синорите могат да служат като буфер, ограничаващ разпространяването на 

замърсените от селското стопанство води, като така допринася за подобряване 

качеството на водата. 
- „зелените” мерки могат да допринесат за запазването на естетичната стойност на 

селския пейзаж или за създаване на „зелена” инфраструктура, която може да 

предоставя и екосистемни услуги, например биологичен контрол на вредителите. 

Връзка на „зелените” мерки в ОСП и Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния - България (2014-2020) 

Стратегическата цел на програмата за периода се фокусира върху тематични области, 
свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и 
опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивия 

транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила, повишаване на 
институционалния капацитет чрез насърчаване на сътрудничеството между гражданите и 
институциите. Приоритетна ос 2 „Зелен регион” и нейните специфични цели допринасят 

целенасочено за „позеленяването” на трансграничния регион: 
 Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство“. 
 Специфична цел 2.2 „Засилване на устойчивото управление на екосистемите в 

трансграничния регион”. 
 

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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