
Общата селскостопанска политика (ОСП) e европейският 
отговор на необходимостта от достоен жизнен стандарт за 
22 милиона земеделски стопани и земеделски работници, 
както и от стабилно, разнообразно и сигурно предлагане 
на храни за 500-те милиона европейски граждани. Тъй като 
представлява обща политика за всички 28 държави от ЕС, ОСП 
подсилва конкурентоспособността и устойчивостта на селското 
стопанство в ЕС, като осигурява директни плащания, с които се 
цели стабилизиране на приходите за земеделските стопанства, 
и също така финансира проекти, с които се отговаря на 
специфичните потребности на държавите чрез националните 
(или регионалните) програми за развитие на селските 

райони, които също така обхващат икономиката и живота в 
селските райони в по-широк план. ОСП осигурява и редица 
пазарни мерки, включително инструменти за преодоляване на 
въздействието от нестабилността на цените и други пазарни 
затруднения, както и допълнителни елементи като отличителни 
знаци за качество или популяризиране на земеделските 
продукти от ЕС, които допълват действията по линия на ОСП 
за подпомагане на земеделските стопани. Бюджетът на ОСП 
за периода 2014—2020 г. е 408,31 милиарда евро, от които 
308,73 милиарда евро са предвидени за директни плащания 
и пазарни мерки и 99,58 милиарда евро — за развитие на 
селските райони. 

ОСП 
ВЪВ ВАШАТА 

СТРАНА

ЗЕМЕДЕЛИЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

юни 2017 г.

•  обхваща площ от 110 900 km², 81 % от които са селски райони; 46,1 % от общата площ 
представляват земеделски земи, а горите обхващат 37,4 %

•  има население от приблизително 7 милиона души, от които над 2 милиона души  
(или 37,1 %) живеят в предимно селски райони

•  има силно поляризирани земеделски структури и фрагментирана собственост върху 
земята вследствие на реституирането на земята

•  има богато природно биоразнообразие и значителен дял на обработваеми земи с висока 
природна стойност и постоянно затревени площи, които допринасят за запазване на 
биоразнообразието (34 % от земята, която може да се използва за земеделие)

•  почти половината (48 %) от територията ѝ представлява планински райони/райони в  
по-необлагодетелствано положение 

•  икономиката на селските ѝ райони зависи до голяма степен от земеделието, 
характеризира се с висока безработица, застаряващо население, лошо качество и лош 
достъп до основни услуги (пътища, канализационни системи и др.) и миграция към 
градските райони, но с добър потенциал за развитие на селски туризъм

БЪЛГАРИЯ
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https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files_bg
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Очаква се през периода 2014—2020 г. в българския селскостопански сектор и в селските райони по линия на ОСП да бъдат 
инвестирани около 7,4 милиарда евро¹. На европейско равнище са определени някои основни политически приоритети, 
за които следва да се използва финансирането по линия на ОСП — работни места и растеж, устойчивост, модернизиране, 
иновации и качество. При все това България разполага и с гъвкавост да пригоди както директните плащания, така и своята 
програма за развитие на селските райони към специфичните си потребности. 

Разпределените за България средства за директни плащания за 
периода 2014—2020 г. са в размер на около 5,1 милиарда евро.

Подобно на земеделските стопани навсякъде в ЕС, 
земеделските стопани в България са обхванати от т. нар. 
правила за „екологизиране“, чиято цел е да се гарантира, 
че земеделието се извършва по устойчив начин и допринася 
към усилията на ЕС в борбата с изменението на климата и с 
намаляването на биоразнообразието и качеството на почвите. 
Съгласно тази система 30 % от разпределените средства 
за директни плащания, изплащани на хектар, са свързани с 
три благоприятни за околната среда земеделски практики: 
диверсификацията на културите, поддържането на постоянно 
затревени площи и заделянето на 5 % от обработваемата земя 
за благоприятни за околната среда мерки (т. нар. „екологично 
насочени площи“).

Като една от по-новите държави — членки на ЕС, до края 
на 2020 г. България ще прилага опростена система за 
разпределяне на директните плащания сред земеделските 
стопани — известна като схема за единно плащане на 
площ (СЕПП). В сравнение с основната схема за директни 
плащания, приложима в повечето други държави от ЕС, 
при тази система размерът на основното подпомагане на 
доходите за българските земеделски стопани е обвързан 
в по-опростена форма с площта на земята, декларирана от 
всеки земеделски стопанин. Българските органи заделят 
13 % от разпределените средства за директни плащания 
(максималния допустим процент) за доброволно обвързано 
с производството подпомагане — т.е. плащанията се 
обвързват не само с броя на обработваните хектари, но и със 
специфични продукти или процеси, в този случай говеждо и 
телешко месо, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, 
овче и козе месо и протеинови култури. България също така 
избра да прилага преразпределителни плащания, които ѝ 
позволяват да постигне по-справедливо разпределение на 
подпомагането между земеделските стопани чрез намаляване 
с 5 % на директните плащания за суми над 150 000 евро за 
отделно земеделско стопанство (с изключение на първите 30 
декларирани хектара). Освен това по отношение на всички 
плащания се прилага таван от 300 000 евро.

България прилага и схемата за дребни земеделски стопани 
— опростена система за подпомагане на най-дребните 
бенефициери с максимални годишни плащания в размер на 
1250 евро на земеделски стопанин. Тази схема намалява 
административната тежест върху земеделските стопани с най-
малките стопанства, както и техните задължения във връзка 
с кръстосаното спазване (т.е. задължението да изпълняват 
определени екологични стандарти, за да получат своите 
плащания), и ги освобождава от задължението за прилагане 
на правилата за екологизиране.

По-справедливи и по-екологосъобразни директни 

1 Общ размер на разпределените средства за директни плащания и за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. (по текущи цени).

ИНВЕСТИРАНЕ 
в селското стопанство в България 
2014—2020 г.
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https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/greening_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/glossary/single-area-payment-scheme_en_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/glossary/single-area-payment-scheme_en_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-compliance_bg
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Подпомагане за основните приоритети за развитието на 
селските райони в България
За периода 2014—2020 г. е предвидена обща сума в размер на над 2,9 милиарда евро (2,4 милиарда евро от ЕС, 
включително 28 милиона евро, прехвърлени от разпределените за България средства за директни плащания; 0,5 милиарда 
евро национално финансиране) за мерки от полза за селските общности в България.

Програмата на България за развитие на селските райони в периода 2014—2020 г. е насочена към следните приоритети:

• подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и жизнеспособността на земеделските   
стопанства и гарантиране на производството на качествени храни (около 24 % от средствата); 

• опазване на екосистемите и устойчиво използване на природните ресурси в селското и горското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост (около 46 %); 

• икономическо и социално развитие на селските райони — създаване на работни места, намаляване на бедността, 
подобряване на социалното приобщаване и качеството на живот (около 30 %). 

Тези цели представляват част от по-широкообхватните приоритети за увеличаване на иновациите и преодоляване на проблемите, 
свързани с околната среда и климата. 

С цел да се подобри конкурентоспособността на българските земеделски стопанства, финансовите средства ще се използват за 
подпомагане на консултациите и обучението на земеделски стопани; с оглед на поляризираната земеделска структура в България 
беше създадена и специална програма за насърчаване на конкурентоспособността на малките земеделски стопанства.

Земеделските стопани са 
в основата на веригата за 
доставки на храни
Чрез ОСП ЕС също така подпомага организациите на 
производителите, които могат да съдействат на земеделските 
стопани да се организират по-добре и да предлагат своите продукти 
на пазара по по-ефективен начин, като укрепят позицията си във 
веригата за доставка на храни. 

ИНВЕСТИРАНЕ в селското стопанство в България 2014—2020 г.
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Пример за проект за развитие на селските райони, подпомогнат по линия на ОСП 
Овощна градина преминава към биологично земеделие
След като няколко години работи в селскостопанския сектор във Франция, български земеделски стопанин решава да се 
върне в родния си силистренски район и да започне свой собствен бизнес. През 2009 г. създава върху площ от 34 хектара 
овощна градина с кайсиеви дървета. Благодарение на подкрепата от ЕС успява да купи селскостопанска техника и да разшири 
площта на своята кайсиева градина на 42 хектара, както и да се сдобие с 22 хектара орехови насаждения. В търсене на нови 
възможности за бизнес, впоследствие земеделският стопанин решава да премине към биологично производство, като в крайна 
сметка приключва процеса по преобразуване в края на 2016 г.

Общо разходи: 21 840 евро (участие на ЕС: 17 908 евро)

Други примери за проекти: Европейска мрежа за развитие на селските райони 

и уебсайта „Резултати на ЕС“
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https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/producer-organisations_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/producer-organisations_bg
http://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en
https://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en?keys=&project_country=All&broad_area=2282&programme=All&ec_priorities=351&eu_contribution=All
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От 2007 до 2013 г. по линия на ОСП в селскостопанския сектор и в селските райони в България бяха инвестирани над 4 
милиарда евро², за да се стабилизират доходите на земеделските стопани, да се модернизира и повиши устойчивостта на 
българските земеделски стопанства и да се гарантират доставките на безопасни, достъпни и качествени храни за българските 
граждани. 

ОСП е от полза за българските земеделски стопани
През последните години директните плащания представляват основна защитна мрежа за българските земеделски стопани. 
Например през 2014 г. около 90 490 български земеделски стопанства получиха 578 милиона евро под формата на директни 
плащания, от които 61 700 стопанства получиха плащания под 5000 евро. През 2015 г. ЕС изразходва над 30 милиона евро за 
пазарни мерки в България, насочени най-вече към лозаро-винарския сектор, но и към други сектори, например — на плодовете 
и зеленчуците.

Насърчаване на растежа и създаването на работни места 
в селските райони в България
През периода 2007—2013 г. над 3,2 милиарда евро публични средства (от които 2,6 милиарда евро от ЕС) бяха инвестирани 
посредством българските програми за развитие на селските райони в редица различни дейности, които подпомагат 
селскостопанското производство и са от полза за селските райони в България, като опазват тяхното многообразие и повишават 
тяхната икономическа мощ, културно богатство и социално приобщаване. В конкретно изражение средствата за развитие на 
селските райони помогнаха:

 •    на над 5400 млади земеделски стопани да започнат да упражняват тази професия;
 •    да се допринесе към брутната добавена стойност (БДС) в размер на над 1,6 милиарда евро от земеделските 

стопанства и предприятия, подпомогнати от програмата;
 •    да се осигури възможност на над 560 000 души, живеещи в селски райони в България, да се възползват от 

подобрени основни услуги.

Средствата за развитие на селските райони също така спомогнаха за развитието на по-устойчив модел на селско стопанство:

 •   над 4900 земеделски стопани (на които се падат 841 000 ha) получиха помощ за агроекологични мерки;
 •  близо 1400 земеделски стопанства (с обща площ 71 000 ha) получиха помощ за мерки за биологично земеделие.

2  Общ размер на разходите за директни плащания, пазарни мерки и за развитие на селските райони (плащания) за периода 2007—2013 г. (по текущи 
цени).

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ  

©
 F

ot
ol

ia

4



5

След удължаването на наложената от Русия забрана върху 
вноса на селскостопански продукти от ЕС и трудните условия 
на някои пазари, през октомври 2015 г. Европейската комисия 
договори пакет за подкрепа на стойност 500 милиона 
евро, с който да се помогне на най-тежко засегнатите 
от затрудненията земеделски стопани, включително 420 
милиона евро разпределени средства за отделните държави 
за подпомагане по-специално на млечния и животновъдния 
сектор, като държавите членки имат възможност да решат 

как да насочат това подпомагане. България реши да използва 
всички разпределени ѝ средства в размер на 6 милиона евро 
за млечния сектор.  

През юли 2016 г. Европейската комисия договори 
допълнителен пакет за солидарност в размер на 500 милиона 
евро, който включва помощ в размер на 350 милиона евро, 
насочена по-специално към млечния сектор. От тези средства 
над 5 милиона евро бяха заделени за България. 

Какво е мнението 
на българите за 
ОСП?

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
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Добавена стойност със схеми за качество
Чрез политиката за качество на ОСП ЕС осигурява редица мерки, чрез които подпомага производителите да доразвиват 
репутацията за високо качество на европейските продукти с цел запазване на конкурентоспособността и рентабилността. 
Основен инструмент в това отношение е регистърът на над 1300 храни със защитени наименования, класифицирани като 
защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или храна с традиционно специфичен 
характер (ХТСХ). Производството на тези регистрирани продукти с високо качество допринася за многообразието, развитието и 
растежа в селските райони, в които се произвеждат, и защитава местните знания, умения и работни места. 

Понастоящем България разполага с шест регистрирани хранителни 
продукта, които включват две ЗГУ („Българско розово масло“ и 
„Горнооряховски суджук“) и четири ХТСХ (Кайсерован врат „Тракия“, 
Роле „Трапезица“, Филе „Елена“ и „Луканка панагюрска“). 

В допълнение към регистрираните продукти ЕС също така подпомага 
популяризирането на храни, произведени по устойчив начин, чрез ясно отличим знак 
за биологично земеделие. 

Преодоляване на затрудненията на пазара

Според най-новото проучване на Евробарометър, публикувано през 
януари 2016 г., повечето българи (74 %) считат, че в ЕС земеделието и 
селските райони са много важни. Този процент е по-висок от средното 
за ЕС — 62 %. Според 59 % от българите една от основните цели на 
ОСП следва да бъде „развитие на селските райони, като същевременно 
се запазват природните дадености“, а 55 % считат, че политиката 
следва да спомогне за „осигуряване на приемливи цени за крайните 
потребители“. Освен това 78 % от българите се съгласяват, че общата 
селскостопанска политика е от полза не само за земеделските стопани, 
а и за всички граждани на ЕС. 

Източник: проучване на Евробарометър 440: „Европейците, 
земеделието и ОСП“.

https://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/231_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/231_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2563_bg.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/quality_bg
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=BG&filter.category=&filter.type=&filter.status=REGISTERED&locale=bg
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=BG&filter.category=&filter.type=&filter.status=REGISTERED&locale=bg
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=BG&filter.category=&filter.type=PGI&filter.status=REGISTERED&locale=bg
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter.country=BG&filter.category=&filter.type=TSG&filter.status=REGISTERED&locale=bg
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2087
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2087
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СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ НАКРАТКО

Селското стопанство в България се характеризира със:

•    относително малки земеделски стопанства: 83,2 % от 
стопанствата са под 2 хектара;

•    относително възрастни земеделски стопани: на възраст под  
35 години са 6,4 %, докато на възраст над 64 години са 36,7 % 
от земеделските стопани (в ЕС-28 тези проценти са съответно  
7,5 % и 31,1 %);

•    голям принос към икономиката: на първичния сектор  
(селско, горско и рибно стопанство) се падат 4,4 % от 
икономиката на страната (общо БДС), а на селското 
стопанство — 6,8 % от общата заетост. Това е над средното за 
Европа както в икономически план, така и от гледна точка на 
заетостта (в ЕС-28 тези проценти са съответно 1,5 % и 4,3 %).

Източници на данните: Евростат, Comext.

Силно диверсифицирано производство Износът на стоки е изключително важен за 
България  (данни от 2016 г.)

Доходите на земеделските стопани са по-неустойчиви в сравнение с надниците и заплатите в други 
сектори на икономиката

Значение на селските райони
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