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ОБУЧЕНИЕ: ПРОЦЕСА НА

ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ПЕРИОД 2014-2020 г.

Програмирането за сектор „околна среда“
и работните групи към Съвета



Процес в ЕС за МФР за 2014 -2020

- Кохезионна политика за 2014 – 2020 г.
- Регламентите за фондовете за кохезионна политика за

2014 – 2020 г.

- Подготвят заседанията на

министрите – Съвет „Общи въпроси“
- Дебат и решения по открити въпроси

от РГ

- Ориентационни

дебати (по въпроси)
- Вземат решения

РГ 19



Процес в ЕС за МФР за 2014 -2020

- Бюджетни аспекти на МФР за 2014 – 2020 г. (общ
размер на МФР, negotiation box)

- Подготвят заседанията на

министрите – Съвет „Общи въпроси“
- Дебат и решения по открити въпроси

от РГ

- Ориентационни

дебати (по въпроси)
- Вземат решения

РГ 28



Процес в ЕС за МФР за 2014 -2020

- Стратегически (програмни) документи на ниво ЕС и
заключения на Съвета по тях

- Регламенти, решения, директиви

- Подготвят заседанията на

министрите – Съвет „Околна среда“
- Дебат и решения по открити въпроси

от РГ

- Ориентационни

дебати (по въпроси)
- Вземат решения

РГ 20



Процес в ЕС за МФР за 2014 -2020

- Обща селскостопанска политика

- Обща политика по морско дело и рибарство

- Регламентите за ОСП (стълб 1 и 2) и ОПМДР

- Подготвят заседанията на

министрите – Съвети „Селско
стопанство и рибарство“ и „Общи
въпроси“

- Дебат и решения по открити въпроси

от РГ

- Ориентационни

дебати (по въпроси)
- Вземат решения

РГ 7 и 8



Процес в ЕС за национално планиране за 2014 -2020

- Икономическата политика на ЕС в контекста на

стратегия „Европа 2020“ (Национални програми за
реформи)

- Подготвят заседанията на

министрите – Съвет ЕКОФИН
- Дебат и решения по открити въпроси

от РГ

- Ориентационни

дебати (по въпроси)
- Вземат решения

РГ 31



РГ „Структурни мерки“: важни аспекти за програмирането на сектор

„Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (1):

•Чл. 8: ДЧ и ЕК да гарантират, че изискванията за опазване на околната среда, 
ресурсната ефективност, адаптирането към и справянето с изменението на климата, 
устойчивостта към природни бедствия, превенцията и управлението на риска, се
насърчават при подготовката и изпълнението на договорите за партньорство и

оперативните програми. 

•Чл. 9: идентифицира 11 тематични цели, за изпълнението на които трябва да се

планират и разходват средствата по фондовете.

(1) засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;

(4) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

(5) насърчаване на адаптирането към изменението на климата и превенцията и управлението

на риска;

(6) опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

(11) Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (2):

•Чл. 16: тематична концентрация (фондовете да се концентрират за дейности, имащи най –
голяма добавена стойност за стратегия Европа 2020 за интелигентен, приобщаващ и

устойчив растеж)

Устойчив растеж означава :

•изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която
ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; 

•опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на
загубата на биоразнообразие; 

•възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични
технологии и производствени методи; 

•въвеждане на ефикасни интелигентни електроразпределителни мрежи; 

•използване на мрежи в европейски мащаб за предоставяне на допълнително
конкурентно предимство на нашите предприятия (и особено на малките производители); 

•подобряване на условията за бизнес, особено за малките и средни предприятия; 

•помагане на потребителите да правят добре осведомен избор.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (3):

•Чл. 17: предварителни условия (ex – ante conditionalities)

1. Тематични предварителни условия:

Тематична цел Тематично предварително условие Критерии за изпълнение

Цел 1 от чл. 9:

Засилване на

научно-
изследовател-
ската дейност

(НИД), 
технологично

развитие и

иновациите

1.1. Научни изследвания и иновации:

Наличие на национална или

регионална стратегия в областта на

научните изследвания и иновациите

за интелигентно специализиране в

съответствие с НПРф, имаща за цел

да набере и частни средства за НИД и

иновации и която е в съответствие с

характеристиките на добре работещи

национални или регионални системи в

областта на научните изследвания и

иновациите.

1. Национална или регионална
стратегия за научни изследвания

и иновации за интелигентно

специализиране; 

2. ДЧ е приела рамка за
наличните бюджетни ресурси за

научни изследвания и иновации.

3. ДЧ е приела многогодишен
план за включване в бюджета и

определяне на приоритетите на

инвестициите, свързани с
приоритетите на ЕС



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (4):

Тематична

цел

Тематично предварително условие Критерии за изпълнение

Цел 4 от чл. 9:

Подкрепа за

преминаване

към ниско -
въглеродна

икономика

във всички

сектори

4.1. Енергийна ефективност:

•Транспониране на Директива 2010/31/ЕС
относно енергийните характеристики на

сградите. 

•Съответствие с член 6 (1) от Решение №
406/2009/ЕО относно усилията на ДЧ за

намаляване на емисии на парникови газове, 
необходими за изпълнение на ангажиментите

на ЕО до 2020 г.

•Транспониране на Директива 2006/32/ЕО за

ефективността при крайното потребление на

енергия и осъществяване на енергийни

услуги.

•Транспониране на Директива 2004/8/ЕО за

насърчаване на комбинирано производство

на енергия, основаващо се на търсенето на
полезна топлоенергия във вътрешния

енергиен пазар и за изменение на Директива

92/42/ЕИО.

• Изпълнение на мин. изисквания
за енергийни характеристики на

сгради съгл. чл. 3, 4 и 5 от
Директива 2010/31/ЕС.

• Приемане на мерки за

въвеждане на система за

сертифициране на енергийни

характеристики на сгради съгл. 
чл. 11 от Директива 2010/31/ЕС.

• Извършване на необходимия

процент реновации на

обществени сгради.

• На крайните клиенти се

осигуряват отделни

измервателни уреди.

• Ефективността на отопляването
и на охлаждането се насърчава

с Директива 2004/8/ЕО.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (5):

Тематична цел Тематично предварително

условие

Критерии за изпълнение

(2) Цел 4 от чл. 
9:

Подкрепа за

преминаването

към ниско -
въглеродна

икономика във

всички сектори

4.2. Енергия от ВИ:

Транспониране на Директива

2009/28/ЕО за насърчаване

използване на енергия от ВИ

и за изменение и

впоследствие за отмяна на

директиви 2001/77/ЕО и

2003/30/ЕО.

ДЧ е въвела прозрачни системи за подкрепа, 
приоритетен достъп до мрежата и

разпределение, както и публично оповестени
стандартни правила за поемане и поделяне на

разходите за техническо приспособяване.

ДЧ е приела национален план за действие

относно енергията от ВИ съгл. чл.4 от
Директива 2009/28/ЕО.

Цел 5 от чл. 9:

Насърчаване на

адаптирането

към

изменението на

климата и

превенцията на

риска

Превенция и управление на

риска: 

Наличие на национални или

регионални оценки на риска

за целите на управлението

на бедствията, които оценки
вземат под внимание

адаптирането към

изменението на климата. 

Въведена е национална или регионална

оценка на риска, която включва:

•описание на процеса, методологията, 
методите и неповерителните данни, 
използвани за нац. оценка на риска;

•описание на сценарии с един и много рискове;

•отчитане, където е целесъобразно, на нац. 
стратегии за адаптиране към изменението на

климата.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (6):

Тематична

цел

Тематично предварително условие Критерии за изпълнение

Цел 6 от чл. 
9:

Опазване на

околната

среда и

насърчаване

на

ресурсната

ефективност

6.1. Воден сектор: Наличие на: 

а) политика за определяне на цените
на водата, осигуряваща подходящи

стимули на потребителите за

ефективно използване на водните

ресурси и

б) различните потребители на вода

имат адекватен принос към

възстановяването на разходите за

водни услуги, съгл. чл. 9 от Рамковата
директива за водите (2000/60/EО).

• ДЧ е осигурила принос на

различните потребители на вода

към възстановяването на

разходите за водни услуги по

сектори, съгл. чл. 9 от Директива
2000/60/EО.

• Приемане на ПУРБ за региона на

речния басейн, в който ще се

правят инвестиции, съгл. чл. 13 от
Директива 2000/60/EО

6.2. Сектор на отпадъците:

Прилагане на Директива 2008/98/ЕО, 
по- конкретно съставяне на планове

за управление на отпадъците, съгл. 
директивата и йерархията на

отпадъците.

• ДЧ е докладвала на ЕК напредъка

по изпълнението на целите по

чл.11 от Директива 2008/98/ЕО, 
причини за неизпълнение и

планирани действия за постигане

на целите;



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (7):

Тематична цел Тематично предварително

условие

Критерии за изпълнение

Цел 6 от чл. 
9:

Опазване на

околната

среда и

насърчаване

на

ресурсната

ефективност

6.2. Сектор на отпадъците:

Прилагане на Директива

2008/98/ЕО, по - конкретно

съставяне на планове за

управление на отпадъците, 
съгл. директивата и

йерархията на отпадъците.

• ДЧ е докладвала на ЕК напредъка по

изпълнението на целите по чл.11 от

Директива 2008/98/ЕО, причини за

неизпълнение и планирани действия за

постигане на целите;
• ДЧ гарантира, че компетентните ѐ органи

ще съставят, съгл. чл. 1, 4, 13 и 16 от
Директива 2008/98/ЕО, един или повече

планове за управление на отпадъците

съгласно изискването по чл. 28 от

директивата;
• Не по-късно от 12.12.2013 г. ДЧ е

съставила, съгл. чл. 1 и 4 от Директива

2008/98/ЕО, програми за предотвратяване

образуването на отпадъци, съгл. 
изискването на чл.29 от директивата;

• ДЧ е предприела необходимите мерки за

постигане на целта за 2020 г. за

повторната употреба и рециклиране, съгл. 
чл. 11 от Директива 2008/98/ЕО.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (8):

Тематична цел Тематично предварително

условие

Критерии за изпълнение

Цел 11 от чл. 9:

Повишаване на

институционал

ния капацитет

и ефективна

публична

администрация

Административна

ефикасност на ДЧ:

Наличие на стратегия за

повишаване на админ. 
ефикасност на ДЧ, вкл. 
реформа на публичната

администрация.

Въведена е и се изпълнява стратегия за

повишаване админ. ефикасност на ДЧ, 
която включва:
•анализ и стратегическо планиране на

правни, организационни и/или процедурни

реформи;
•разработване на системи за управление

на качеството;
•интегрирани действия за опростяване и

рационализиране на административни

процедури;
•разработване и изпълнение на стратегии и
политики за човешки ресурси, отнасящи се
до планове за набиране на персонал и

професионално развитие на персонала и

до изграждане и осигуряване на

компетенции;
•Развитие на умения на всички равнища;
•разработване на процедури и инструменти
за мониторинг и оценка.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (9):

2. Общи предварителни условия

Област Общо предварително

условие

Критерии за изпълнение

Законодателство

в областта на

околната среда за

ОВОС и

стратегическа

ОВОС

Наличие на механизъм, 
осигуряващ ефективно

транспониране и прилагане

на законодателството на

ЕС за ОВОС и

стратегическа ОВОС, съгл. 
Директива 85/337/ЕИО и

Директива 2001/42/ЕО. 

Ефективното транспониране и прилагане

на законодателството на ЕС се осигурява

чрез:

•пълно и правилно транспониране на

Директивите за ОВОС и стратегическа

ОВОС; 

•институционални договорености за

транспониране, прилагане и наблюдение

на Директивите за ОВОС и стратегическа

ОВОС;

•стратегия за обучение на персонала, 
участващ в прилагането на Директивите

за ОВОС и стратегическа ОВОС, и за

разпространение на информация до този

персонал;

•мерки за осигуряване на достатъчен

административен капацитет.



Общ регламент за 5 фонда: ЕСФ, ЕФРР, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР (10):

•Чл. 81 (2а): средствата от ЕСФ, ЕФРР и КФ трябва да се използват за „Инвестиции за
създаване на растеж и работни места“ (съгласно стратегия Европа 2020) и за Европейско
териториално сътрудничество

•Чл. 84: допълнителни условия към разпределението на ресурсите по ЕСФ, ЕФРР и КФ: 

• Размерът на ЕСФ да е 25% от общите средства за структурните фондове

• 10 млрд. евро от средствата за КФ да бъдат заделени за инструмента

„Свързване на Европа“

• 2.5 млрд. евро от общите средства за структурните фондове да бъдат

заделени за „хора, лишени от храна“

• 5% от средствата за 3-те фонда – за резерв за изпълнение

• 0.2% от средствата за ЕФРР – за иновации по инициатива на ЕК за устойчиво

градско развитие



РГ „Структурни мерки“: важни аспекти за програмирането на сектор

„Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

Специфичен регламент за ЕФРР (1):

•Чл. 3 (1): ЕФРР ще финансира (обхват): 

•Чл. 3 (2): ЕФРР няма да финансира: 

а) производствени инвестиции за МСП;

б) инвестиции в инфраструктура, осугуряваща основни услуги за населението в
областта на енергетиката, околната среда, траснпорта и информационните и
комуникационни технологии; 

г) развиване на вътрешния потенциал чрез подкрепа за регионално и местно
развитие, научни изследвания и иновации. 

д) техническа помощ

б) намаляване на емисии на парникови газове в инсталации, попадащи в обхвата
на директива 2003/87/ЕО



Специфичен регламент за ЕФРР (2):

•Чл. 4: Тематична концентрация за ЕФРР: 

•Чл. 5: Инвестиционни приоритети за ЕФРР

•Чл. 7: Устойчиво градско развитие

• поне 44 % от ЕФРР да се изразходват за тематични цели 1 и 3 от чл. 9 на общия
рефламент (за научни изследвания, технологично развитие и иновации; за МСП); 

• Поне 6% от ЕФРР да се изразходват за тематична цел 4 от чл.9 на общия регламент
(за преход към ниско-въглеродна икономика (ЕЕ и ВЕИ); 

• Подробно разписани за всяка от 11-те тематични цели

• Допълнителна информация – в общата стратегическа рамка

• ЕФРР ще финансира и устойчиво градско развитие: стратегии за интегрирани

действия за справяне с икономически, екологични, климатични и социални

предизвикателства в градските райони; 
• В договорите за партньорство – списъци с градовете
• 5% от ЕФРР – за устойчивото градско развитие; възлагат се на градовете



РГ „Структурни мерки“: важни аспекти за програмирането на сектор

„Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

Специфичен регламент за КФ (1):

•Чл. 2 (1): КФ ще финансира (обхват): 

•Чл. 2 (2): КФняма да финансира: 

• Чл. 3: Инвестиционни приоритети за КФ:

• Околна среда

• Устойчиво развитие и енергетика (когато има ползи за околната среда) 
• Транспорт

б) намаляване на емисии на парникови газове в инсталации, попадащи в обхвата
на директива 2003/87/ЕО

• Подробно разписани за тематични цели 3, 4, 6 и 11 от чл. 9 на общия
регламент

• Допълнителна информация – в общата стратегическа рамка



Група „Приятели на председателството“: важни аспекти за

програмирането на сектор „Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 



Регламент за МФР 2014 -2020 г. (2): 

Раздел 1: кохезионна политика (ЕФРР, ЕСФ, КФ)  
•Метод за разпределение на средствата между видовете региони

•Общ размер на средствата за КФ

•Макроикономически условия

•Размер на съфинансирането от ЕС

•Таван за средства за кохезионна политика (ЕСФ, ЕФРР, КФ) – 2.5% от БВП
•Първоначално финансиране на ОП

•N+2

Раздел 2: ОСП, ОПМДР и програма LIFE
•Размер на средствата за ОСП, за ОПМДР и за двата фонда

•Модел за преразпределение на средствата за ОСП между ДЧ

•Позеленяване на директните плащания

•Прехвърляне на средства между стълб 1 и стълб 2 на ОСП

•Размер на съфинансиране от ЕС



РГ „Околна среда“: важни аспекти за програмирането на сектор „Околна

среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

- Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие към
2020 г. (2011 г. – 2 заключения на Съвета)

- Пътна карта за ефективно използване на ресурсите
(2011 г. – 1 заключение на Съвета) 

- План за действие за екоиновации (2012 г.) 
- Проект на регламент за LIFE 2014 – 2020 (2012 г.)
- Blueprint - всеобхватен план за опазване водите на
Европа (2012 -2013) 

- Законодателни актове в областта на климата



Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие към 2020 г.: структура

Визия за 2050 г. 

Водеща цел за 2020 г.
Спиране загубата на биоразнообразие – възстановяване на услугите от екосистемите –

увеличен принос на ЕС за спиране на глобалната загуба на биоразнообразие

6 цели:

1. 
Засилено

прилагане на

законодател-
ството

3. 
Устойчиво

селско § горско

стопанство

4. 
Устойчив

риболов

5. 
Борба с

инвазивните

чужди видове

6. 
Принос за

намаляване на

глобалната

загуба на БР

2. 
Възстановяване

на екосистеми

чрез „Зелена
инфра-ра“

Дейности



Пътна карта за ефективно използване на ресурсите : структура

Визия за 2050 г.: До 2050 г. икономиката на ЕС ще се разрасне, съобразено с ограничените

ресурси и възможности на планетата и така ще допринесе за глобалната икономическа промяна. 
Икономиката - конкурентоспособна, приобщаваща и осигуряваща висок стандарт на живот с

много по-слабо въздействие върху околната среда. Всички ресурси ще се управляват устойчиво

(суровини,  енергията, водата, въздуха, земята и почвата). Постигнати са важни цели в борбата

с изменението на климата, а биологичното разнообразие и зависещите от него екосистемни

услуги са защитени, оценени и в голямата си част възстановени.

15 междинни цели и дейности за постигане на всяка междинна цел

Промяна в

икономиката
Ключови сектори

Обхват на промяната:
1.Устойчиво потребление и

производство

2.Превръщане на отпадъците в

ресурс

3.Подпомагане на научните

изследвания § иновациите
4.ВОСС и правилно определяне на

цените

Промяна в икономиката

1.Разрешаване на въпроса с

храните

2.Подобрения в областта на

сградите

3.Гарантиране на ефективна

мобилност

Обхват на промяната: 
1.Екосистемни услуги
2.Биологично разнообразие
3.Минерали и метали

4.Води
5.Въздух
6.Земя и почви
7.Морски ресурси

Природен капитал и

екосистемни услуги



План за действие за еко – иновации (1):

Дефиниция: 
Еко-иновация: всяка иновация, която води до или цели значителен и

осезаем напредък към устойчиво развитие с по-малко отражение върху

околната среда и повишаване на устойчивостта ѐ или която води до по-
ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

Финансиране през 2014 – 2020 г. 
•Програма Хоризонт 2020 – централно управлявана от ЕК

•Фондовете за кохезионна политика (тематична цел 1), за ОСП (стълб 2) и
ОПМДР

Планират се (на доброволен принцип) национални пътни карти за еко-
иновациите, които да бъдат договорени между ДЧ и ЕК. 
Алтернатива: национални/регионални стратегии – предв. условие по цел 1. 

ДЧ трябва да планират (в ДП и ОП) механизмите за допълняемост и

координация на мерките, които ще бъдат финансирани от 2-та източника.

Статус: детайлно разглеждане в Съвета – след април 2012 (7 ПДОС?)



План за действие за еко – иновации (2):

План за действие:

Дейност 1:

Демонстрационни проекти и партньорства за екоиновации

Стандарти и цели за ефективност за основни стоки, процеси и
услуги за намаляване на тяхното въздействие върху ОС

Финансиране и спомагателни услуги за МСП

Международно сътрудничество

Нови умения и работни места

Европейски партньорства за иновации

Политика за ОС и регулиране в услуга на екоиновациите

Дейност 2:

Дейност 3:

Дейност 4:

Дейност 5:

Дейност 6:

Дейност 7:



Регламент за програма LIFE 2014 – 2020 г.

1.Под-програма „Околна среда“ – 3 приоритета:
•Околна среда и ресурсна ефективност

•Биоразнообразие

•Управление и информация в областта на околната среда

2.Под-програма „Действия по климата“– 3 приоритета:
•Справяне с климатичните промени

•Адаптиране към климатичните промени
•Управление и информация в областта на климата

Нови аспекти: 
1.Интегрирани проекти (въздух, води, отпадъци, биоразнообразие, климат)
2.Размер на съ-финансиране: 

• мах. 70% за „традиционни“ проекти

• Мах. 80% за интегрирани проекти

• Мах 70% за оперативни грантове за НПО-та

3.(Не)допустими разходи

4.Механизъм за допълняемост и координация с фондовете за КП, ОСП и ОПМДР



Blueprint - всеобхватен план за опазване водите на Европа (1): 

•Доклад на ЕАОС (2010 г.) и първоначалните оценки на ПУРБ на ДЧ: ЕС е далеч

от изпълнението на ключовите цели на политиката по водите. 

•Blueprint :

•ще се представи от ЕК в края на 2012 г.; 

•в него ще намерят отражение всички важни аспекти на политиката по

управление на водните ресурси; 

•Времеви хоризонт – до 2050 г.; 

•Основа за изготвянето на Blueprint ще са следните оценки:
•оценка на ПУРБ, представените от ДЧ;

•преглед на политиката относно недостига на вода и сушите;

•оценка на уязвимостта на водните ресурси към изменението на климата, в
съчетание с други антропогенни въздействия; 

•резултатите от т.нар. Fitness check на общата политика на ЕС в областта на

водите – проверка извършваща се в момента. 

•Финансиране на мерките в Blueprint: фондовете за КП, ОСП, ОПМДР. 



Blueprint - всеобхватен план за опазване водите на Европа (2): 

•Blueprint – предвиждан обхват:

•изграждане на „зелена инфраструктура” (води); примери: залесяване, 
възстановяване на заливни площи, управление на почвите и изграждане на

устойчиви дренажни системи; ЕК ще разработи инструмент (методологическа
рамка) за изпълнение на плащания за екосистемни услуги. 
•подход за „интернализация“ на разходите за водоползване и за замърсяване на

водите. 
•ефективност на водите: индикатори (ниво ЕС), отчитащи различните

икономически сектори и географски области и цели (ниво ДЧ - на ниво речен

басейн и секторно ниво); ще разгледа начини за подобряване ефективността на

водите в сгради и разпределителни мрежи. 

•основни бариери (финансови, технологични, организационни, социални) за
иновациите за управление на водни ресурси и начини за преодоляването им.
•начини за подобряване на управлението, вкл. административни структури и

намаляване на админ. товар;. 
•опции за подобряване на базата знания за формиране на политиката по води. 

•глобални аспекти на политиката по води. 



РГ/Комитети по земеделие: важни аспекти за програмирането на сектор

„Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

- Реформата в ОСП за периода 2014 – 2020 г. 
- Регламент за правилата за директни плащания за
селскостопански производители по ОСП (стълб 1)

- Регламент за подпомагане развитието на селските
райони чрез ЕЗФРСР (стълб 2)

- Регламент за финансово управление и мониторинг на
ОСП (cross – compliance)



Реформата в ОСП за периода 2014 – 2020 г.

•Директните плащания

•предложена нова „Базова система за плащания“ – от 2014г.;

•възможност за прехвърляне на средства между стълб 1 и стълб 2: до 10% от
стълб 1 към стълб 2 и до 5% от стълб 2 към стълб 1 – решението е на ДЧ.

•“Cross compliance”
•ДП и/или плащания по стълб 2 - намаляват за фермерите, неспазващи

установени правила за 3 области: 
(a)Околна среда, изменение на климата и добър земеделски статус на земята;
(b)Здравето на хората, животните и растителността;

(c)Благополучието на животните.

•Обхват на правилата: 
(a) 13 законовоустановени изисквания за управление (ниво ЕС) и
(b) 8 стандарта за добри земеделски и екологични условия (ниво ДЧ) – за
предотвратяване на ерозията, за поддържане органичността и структурата на почвите, за
гарантуране на мин. ниво на поддържане, защита и управление на водите, предотвратяване
влошаването на местообитанията.

Директива 2000/60/ЕС (РДВ) - ще влезе в обхвата след пълно прилагане от всички

ДЧ и след идентифициране на преките адължения на фермерите



Реформата в ОСП за периода 2014 – 2020 г. (2):

•Позеленяване

•В допълнение към „Базовата с-ма за плащания“ ще се получават плащания на

хектар, ако се спазват земеделкси практики с ползи за околната среда и

климата. Предложени мерки: 

•Поддържане на постоянни пасища

•Диверсификация на реколтата (земед. стопанин да отглеждат най-малко 3 
култури върху обработваемата земя, като никоя да не заема повече от 70% от
земята, а третата да е на най-малко 5% от обработваемата площ); 
•Поддържане на район с екологичен фокус (ecological focus area) – поне 7% от
земеделската земя (без пост. пасища) – синори, жив плет, дървета, угари, 
особеностите на ландшафта, биотопи, буферни ивици, залесената площ.

•ДЧ да използват 30% от националните средства за тези доп. плащания. 



Регламент за подпомагане развитието на селските райони 2014 – 2020 г.

Стратегия Европа 2020

Обща стратегическа рамка (ОСР)

Договор за партньорство

Политика за развитие

на селските райони:
ЕЗФРСР

Други структурни фондове

(ЕФРР , ЕСФ , Кохезионен фонд, ЕФР)

Иновации, изменение на климата и грижата за околната среда са хоризонтални теми

П
р
и
о
р
и
те

т
и

Социално

приобщаване, 
намаляване на

бедността

и ик. развитие
в селските райони

Конкурентоспособност

на селското стопанство

и

жизнеспособност

на фермите

Организация на

продоволствената

верига и

управление

на риска

Възстановяване, 
опазване и

подобряване

на екосистемите

зависещи от

земеделие/гори

Ефективност на

ресурсите и

преминаване към

нисковъглеродна и

устойчива на климата

икономика

Трансфер на

знания и иновации

Програма за развитие на селските райони
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6. Социално приобщаване,
намаляване на бедността

и икономическо

развитие в селските райони

2. Конкурентоспособност
на селското стопанство

и жизнеспособност

на фермите

3. Организация на

продоволствената

верига и управление

на риска

4. Възстановяване,
опазване и укрепване

на екосистемите

5. Ефективност на ресурсите

и преминаване към

ниско въглеродна и

устойчива на климата

икономика

1. Трансфер на знания

и иновации

Иновации, промяна на климата и околна среда като хоризонтални цели

Приоритети на развитието

на селските райони
Основни дейности/области

(a) насърчаване приложението на знанията и иновациите в селските райони

(б) укрепване на връзките между селското и горско стопанство и изследванията и

иновациите

(в) насърчаване на обучението през целия живот и професионалното обучение в

земеделския и горския сектори

(a) улеснение на преструктурирането на стопанствата със структурни проблеми, в
частност стопанства с ниска степен на пазарно участие, пазарно-ориентирани

стопанство в особени сектори и стопанства, нуждаещи се от диверсификация

(б) улесняване на подмяната на поколенията в сектора на селското стопанство

(a) по-добро интегриране на производителите в продоволствената верига чрез

схеми за качество, насърчаване на местните пазари и късите вериги за доставка, 
групите на производители и между-браншовите организации

(б) подкрепа на управлението на риска

(a) възстановяване и запазване на биоразнообразието, включително зони, включени в

Натура 2000,  на стопанствата с висока природна стойност и на състоянието на

европейския ландшафт

(б) подобрение на управлението на водите

(в) подобрение на управлението на почвите

(a) по-ефективно използване на водите в селското стопанство

(б) по-ефективно използване на енергията в земеделието и преработката на храни

(в) улесняване на доставките и употребата на възобновяема енергия, на странични

продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на био -
икономиката

(г) намаляване на емисиите на азотен окис и метан от селското стопанство

(д) насърчаване на въглеродното секвестиране в земеделието /горското

стопанство

(a) улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия и

работни места

(б) насърчаване на местното развитие в селските райони

(в) засилване на достъпа и употребата, както и увеличаване на качеството на

информационните и комуникационни технологии в селските райони



Стратегия 2020 и Национални програми за реформи: важни аспекти за

програмирането на сектор „Околна среда“ в МФР за 2014 – 2020 г. 

НПРф за 2011 – 2015 е изготвена съгласно: 
- Стратегия „Европа 2020“ и

- Европейски семестър – механизъм от 2010 за координация на бюджетните и
икономически политики на ДЧ, съгласно Пакта за стабилност и растеж и Стратегия
„Европа 2020“

Европейска

Комисия

Съвет на

Министри

Европейски

парламент

Европейски

Съвет

Държави -
членки

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли

Годишен доклад

за растеж

Дебати и насоки

Одобрява препоръки за становище

на Съвета по ПСК и специфични

препоръки за всяка ДЧ за НПРф

Дебати и насоки

Насоки за ДЧ

Одобряват НПРф и

ПСК

Одобряват становища по ПСК и

специфични препоръки за всяка ДЧ

за НПРф

Окончателно одобрение на

специфични препоръки за всяка ДЧ

за НПРф

Нотификации –
процедура за

прекомерен дефицит



ОПЕРАТИВНАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ““ОКОЛНАОКОЛНА СРЕДАСРЕДА 2007 2007 –– 2013 2013 гг..””
www.ope.moew.government.bg

БлагодаряБлагодаря ВиВи заза вниманиетовниманието!!


