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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА:ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА:
Поддържане на статуквото или Поддържане на статуквото или 

истинска реформа?истинска реформа?

Приоритетни препоръки на Приоритетни препоръки на IFOAMIFOAM
за реформа на ОСП (2014за реформа на ОСП (2014--2020)2020)

Стълб I: 
• Мерки за опазване на околната среда в рамките на 
директните плащания (Стълб I) – така нареченото 
„позеленяване” трябва да е задължително на ниво 
стопанство и поне 30% от общата сума на директните 
плащания да бъде определена за него. Тези мерки 
също се нуждаят от подобрения:

    а) По-добро опазване на постоянните пасища;
б) 10% приоритетни екологични площи на ниво 
стопанство; 

    в) Реални практики за сеитбооборот;
    г) Всички директни плащания да зависят от 
спазването от страна на земеделските 
производители на зелените мерки;



Стълб II:
• Повишаване на средствата за развитие на селските 
райони (Стълб II) до 50% от бюджета на ОСП до 
2020 г.;

• Увеличаване на подкрепата за мерките за опазване 
на околната среда в рамките на програмата за 
развитие на селските райони до 50% (от 25%);

• По-висок дял на съфинансиране от ЕС на стойност 
от 80% (плюс 10% добавка за отдалечените и слабоот 80% (плюс 10% добавка за отдалечените и слабо 
развитите райони) за мерки за опазване на околната 
среда (агроекология и климат, Натура 2000, Рамкова 
директива за водите, биологично земеделие);

• Създаване на отделна подпрограма за „земеделие с 
висока природна стойност”;

• Преместване на застрахователната подкрепа от 
развитието на селските райони към пазарния 
механизъм в Стълб I. 

IFOAMIFOAM призовава за смислен задължителен пакет призовава за смислен задължителен пакет 
от мерки на ниво стопанство за 30% от мерки на ниво стопанство за 30% 
от средствата от Стълб от средствата от Стълб I I включващ:включващ:

• Пълна защита на постоянните пасища чрез:
– промяна на определението (включително 5 години като минимум за 

непроменяне на начина на ползване на земята);
– премахване на възможността за преобразуване на 5% от площите 

с постоянните пасища;
– определяне на 2011 г. за най-ранния краен срок за определяне на 

постоянните пасищапостоянните пасища
• Приоритетни екологични площи (ПЕП)

– 10% от ПЕП определени на ниво стопанство;
– ПЕП да включва зони от земеделски земи като буферни ивици и 

синури, както и особености на ландшафта като живите плетове;
– Критерии за определяне на типовете култури разрешени в ПЕП;
– Без търговия на ПЕП между земеделските стопани.

• Реален сеитбооборот
• Директните плащания да зависят от спазването от страна 

на фермерите на зелените мерки

а) С диверсификацията на културите 
да стане задължителен и 
сеитбооборотът;

Предложенията на Предложенията на IFOAMIFOAM::

б) Максимум 50% от площите на 
всяко стопанство трябва да са 
засети с една култура.

Стълб II:
• Повишаване на средствата за развитие на селските 
райони (Стълб II) до 50% от бюджета на ОСП до 
2020 г.;

• Увеличаване на подкрепата за мерките за опазване 
на околната среда в рамките на програмата за 
развитие на селските райони до 50% (от 25%);

• По-висок дял на съфинансиране от ЕС на стойност 
от 80% (плюс 10% добавка за отдалечените и слабоот 80% (плюс 10% добавка за отдалечените и слабо 
развитите райони) за мерки за опазване на околната 
среда (агроекология и климат, Натура 2000, Рамкова 
директива за водите, биологично земеделие);

• Създаване на отделна подпрограма за „земеделие с 
висока природна стойност”;

• Преместване на застрахователната подкрепа от 
развитието на селските райони към пазарния 
механизъм в Стълб I.

• Разпределение на 50% от ОСП за развитие на селските 
райони;

• 50% определени за мерки за околната среда (агроекология и 
климат, Натура 2000, Рамкова директива за водите, 
биологично земеделие);

• По-висока ставка от средствата на ЕС за съфинансиране до 
80% (плюс 10% за отдалечени и слабо развити региони) за 
мерки за околната среда (агроекология и климат Натура

IFOAM IFOAM призовава за укрепване на мерките за призовава за укрепване на мерките за 
развитие на селските райони:развитие на селските райони:

мерки за околната среда (агроекология и климат, Натура 
2000, биологично земеделие, Рамкова директива за водите);

• Без пренасочване на средства за развитие на селските 
райони към директните плащания (без обратна модулация);

• Отделна подпрограма за райони с Висока природна 
стойност; 

• Преместване на застрахователните мерки в пазарния 
механизъм на Стълб I.



Предложение на Предложение на IFOAM:IFOAM:

IFOAM призовава за засилване на 
мерките за кръстосано съответствие 
с включването на Рамковата 
директива за водите (чл. 11.3 от РДВ) 
и Директивата за устойчиво 
използване на пестициди от 2014 г. 
нататък.

Легенда:Легенда:
Син:Син: Не компенсирани – законова рамка
ЗеленЗелен: ВПС, допълнителни плащания
Оранжев:Оранжев: (Агроекология, N2K/WFD):
Компенсаторни плащания - пропуснатите приходи,
Червен:Червен: Инвестиционни субсидии
Purple:Purple: Други инструменти, които не са свързани пряко с   
плащания на земеделските стопани.

B.F.S.S.: Основна схема за устойчиво развита 
ферма
SFLM: мерки за подпомагане на устойчивото 
земеделие
и управление на земите
M.P & C: Подкрепа за планиране на 
управлението и сътрудничество
S.R.C.: Подкрепа за селските общности 
застрашени от изоставяне 

Best practice examples for organic farming support under current rural Best practice examples for organic farming support under current rural 
development programmes development programmes –– implementation of action 6 of the European Action Plan implementation of action 6 of the European Action Plan 

for Organic Food and Farming within the CAP:for Organic Food and Farming within the CAP:

Measure 111 “Vocational training, information, actions, including the diffusion of scientific 
knowledge and innovative practices for persons engaged in the agricultural, food and forestry 
sectors”

Proposal:
• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of the 

organic sector) to “organic applicants” and/or
• Priority for training measures for organic farmers, knowledge transfer, etc. and/or
• Increased funding for participants of measures with the main focus on organic farming
Measure 112 “Setting up of young farmers”
Proposal:
• Priority for farmers setting up as “organic young farmers”
• Example: the Czech Republic
• Measure 114 “Use by farmers and forest holders of advisory systems”
Proposal:
• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of the 

organic sector) to “organic applicants” and/or
• Priority for advisory measures for organic farmers and/or
• Increased funding for participants of measures with the main focus on organic farming
Measure 115 “Setting up of farm management, farm relief and farm advisory services, as well as

forestry advisory services”
Proposal:
• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of organic 

sector) to “organic applicants” and/or
• Priority for (private) organisations offering advisory services for organic farmers, and/or
• Increased funding for (private) organisations offering advisory services for organic farmers

Measure 121 “Farm modernisation”
Proposal:
• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of 

the organic sector) to “organic applicants” and/or
• Priority for organic farmers, and/or
• Increased funding for organic farmers (bigger grants for projects on organic farms, e.g. 

construction of stables, investments in certain production types).
• Example: Austria, the Czech Republic, Bavaria
Measure 123 “Adding value to agricultural and forestry products”
Proposal:
• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of 

the organic sector) to “organic applicants” and/or
• Priority for organic farmers, and/or
• Increased funding for organic farmers (bigger grants for projects on organic farms, e.g. g g ( gg g p j g , g
• investment in processing units for organic products).
• Example: Austria, the Czech Republic, Bavaria
Measure 124 “Cooperation for development of new products, processes and 

technologies in the agricultural and food sector”
Proposal:
• Organic farming as a priority within the measure and/or
• Increased funding for projects in the organic sector
Measure 132 “Supporting farmers who participate in food quality schemes”
Proposal:
• Obligatory use of the measure in all rural development programmes to support organic 

farmers by refunding certification costs for organic production (at least partially).
• Example: Austria, Germany (regional), Spain (regional), Italy (regional)

Measure 133 “Supporting producer groups for information and promotional activities for products 
under food quality schemes”

Proposal:
• Organic farming as a priority within the measure and/or
• Increased funding for projects in the organic sector
Measure 142 “Setting up of producer groups”
Proposal:
• Organic farming as a priority within the measure and/or
• Increased funding for projects in the organic sector
Measure 214 “Agri-environmental payments”
Proposal:
• Obligatory use of the measure in all rural development programmes with support for farmers in conversion 

and organic farmers, with these measures as the top level of all the programmes, with considerable 
difference from the level of support to conventional measures.

• Dedication of a certain percentage of the budget (according to the estimated development of the organic 
sector) to the measures for conversion to and maintenance of organic farming) g g

Measure 215 “Animal welfare payments”
Proposal:
• Obligatory use of the measure in all rural development programmes with priority for organic farmers
Measure 311 “Diversification into non-agricultural activities”
Proposal:
• Organic farming as a priority within the measure and/or
• Increased funding for projects in the organic sector.
• Example: the Czech Republic
Measure 313 “Encouragement of tourism activities also provides increased income for organic farmers”
Proposal:
• Organic farming as a priority within the measure and/or
• Increased funding for projects in the organic sector
• Example: the Czech Republic



Ние предлагаме нов договор Ние предлагаме нов договор 
между фермерите и обществотомежду фермерите и обществото




