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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство 
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ОСП 2014-2020 - възможности за технологичното, екологосъобразно и 
търговското развитие в трансграничния регион на България и Румъния 

 

ОСП и Лисабонската стратегия 

Основната цел на Лисабонската стратегия на ЕС е постигането на устойчив 

икономически растеж, заетост и по-голяма конкурентноспособност на международния пазар 

като се отчита необходимостта от екологосъобразен и социално отговорен подход. От ОСП се 

очаква възходящо развитие на базата на устойчивото използване на природните ресурси. 

От началото на 1990-те години ОСП е в процес на реформиране, в основата на което е 

поставянето на потребителите в нейния фокус. Това е предпоставка формирането на политика, 

чувствителна към пазара и основаваща се на устойчивостта.   

Развитието на селските райони е инструментът за преструктуриране на аграрния сектор, 

неговото диверсифициране чрез иновации, почиващи на знанието, съхранено от местните 

общности в тези райони. Иновациите трябва да се базират на информационните технологии и 

научните изследвания, които да достигнат до всяка ферма и да са достъпни за играчите в 

сектора. В допълнение съхранената природа и свързаният с нея туристически интерес 

осигуряват заетост и генериране на приходи в селските райони на ЕС.  

Приоритети на ЕС за развитието на селските райони 

Развитието на селските райони може да се превърне в гаранция за повече видимост 

(включително пазарна) на малките стопанства и възможност за инвестиции за развитие на 

местните общности с помощта на структурните и кохезионните фондове, напр. в сферата на 

телекомуникациите, енергетиката, водите. В допълнение системното и устойчиво развитие на 

селските райони е свързано с такива аспекти на Лисабонската стратегия като образование, 

проучвания и популяризиране на иновациите.  

Инвестирането в човешкия капитал е ключово за развитието и заетостта в селските райони и 

би имало отражение върху:  

 Подпомогане хората да се адаптират към по-пазарно ориентирано селско стопанство и 

справяне с рисковете на един по-конкурентен пазар 

 Подобряване на икономическата дейност, увеличаване на заетостта и развитие на 

микробизнес 

 Ускоряване на технологичното развитие и динамичното предприемачество 

 Подобряване на управлението на процесите в хранителната верига  

 Повишаване на използването на информационните технологии 

 Оползотворяване на възможностите, предоставени от използването на подобрената 

местна инфраструктура и природосъобразното управление на земята 

Връзки с Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - 

България 2014-2020 

Подобряването на технологичното, екологосъобразно и търговското развитие в трансграничния 

регион на България и Румъния ще допринесе за изпълнението на следните приоритетни оси и 

специфични цели: 

Приоритетна ос 2 „Зелен регион“ 

 Специфична цел 2.1: „Подобряване на опазването и устойчивото използване на 

природното наследство, ресурсите и културното наследство“ 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 

 



 Специфична цел 2.2: „Засилване на устойчивото управление на екосистемите в 

трансграничния регион“ 

Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ 

 Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в 

трансграничния регион. 

Приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион 

 Специфична цел 4.1: „Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение 

на заетостта и мобилността на работната сила“. 

Приоритетна ос 5 „Ефикасен регион“ 

 Специфична цел 5.1: „Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и 

ефективността на публичните институции в контекста на 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. 
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