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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието
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ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И
РАЗВИТИЕ HA СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ОТНОСНО: Предварителен преглед на получени констатации от службите на
Европейската комисия по предложения Стратегически план за развитие
на земеделието и селските райони 2023-2027 - CCI: 2023BG06AFSP001

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРЧЕР,
Благодаря за Вашето писмо от 23 май 2022 г. и за приложението, в което се
посочват наблюденията на Комисията по предложението на проекта на стратегически
план на ОСП за периода 2023-2027 г. на България.
Навременното разглеждане от страна на Комисията на проекта на план на
България е високо оценено, както и възможността да предоставя първоначална реакция
по ключови елементи от наблюденията на Комисията.
Приветствам положителните коментари от страна на Комисията по редица
елементи на Стратегическия план на България. Планът беше изготвен в период от две
години, като бяха положени огромни усилия за ефективно включване на всички
заинтересовани страни и обхващане на целия сектор земеделие и селски райони. В
процеса на изготвяне на плана бяха проведени 20 тематични работни групи, в рамките
на които се проведе активен и конструктивен диалог със заинтересованите страни и
повече от 200 експертни срещи по отделните негови елементи. По този начин, планът
отразява реалното състояние и нужди на сектора земеделие и селски райони на
Република България.
България оценява усилията на Европейската Комисия в хода на преговорния
процес и съдействието, оказано при подготовката на Стратегическия план за развитие на

земеделието и селските райони. Приветстваме процеса на структурен диалог за
обсъждане на позициите по отношение на отделните елементи на плана и се надяваме
той да продължи по ефективен начин с оглед осигуряване на навременното му

одобрение.
България отчита, че 2023 г. е решаваща година за прилагането на новата ОСП.
Приемаме процедурата по одобрение на Стратегическия план по ОСП с най-висок
приоритет в работата на новия политически кабинет и приоритетите на правителството
на Република България за развитие на устойчив и конкурентоспособен сектор.
Оценявам признанието на Комисията в констатациите относно стратегическата
насоченост на Стратегическия план по ОСП, по отношение на зрялостта на
документа, неговата пълнота и добре балансирания набор от интервенции, насочени към
посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските
райони в България, тъй като положихме значителни усилия, за да гарантираме, че това е
постигнато. България ще разгледа възможността за включване на допълнителна
информация, с която да се поясни последователността на плана и неговата стратегическа
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насоченост.
Приветствам твърдението, че планът показва потенциал за ефективен принос към
общата цел за насърчаването на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и
диверсифициран

селскостопански

сектор,

който

осигурява

дългосрочна
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продоволствена сигурност. С оглед на въздействието на войната в Украйна и

потенциалните последици за продоволствената сигурност, поддържането на
производствената функция на селското стопанство е от решаващо значение за България.
Също така изразявам удовлетворение от оценката на специфичните
инвестиционни интервенции, насочени към малките и младите земеделски стопани,
както и определянето на приоритетите на земеделските стопани, занимаващи се с
биологично земеделие.
Като първоначален отговор на наблюдението относно преразпределителното
подпомагане на доходите за устойчивост ще предоставим допълнителна по-подробна
обосновка за избрания модел, , по-специално относно максималния праг за допустимост
от 600 хектара. Бих искал да отбележа, че Комисията приканва България да включи
няколко нови елемента, както и да разгледа възможността за включване на нови
интервенции в допълнение към вече взетите решения. Както сме отбелязвали, в рамките
на структурния диалог по-рано, планът отразява идентифицираните потребности и
взетите стратегически решения с оглед броя и обхвата на препоръките на Комисията,
многото цели на Общата селскостопанска политика и наличния бюджет. България ще
разгледа възможностите за промени с оглед кратките срокове.
В рамките на секторните мерки, България е планирала специфични мерки в
секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчеларството и мляко и млечни продукти.
Страната предвижда по-ефективно насърчаване на интересите на производителите в
други сектори и подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на
стойността чрез редица други инструменти - предоставяне на финансова помощ чрез
обвързаното с производството подпомагане и преходната национална помощ,
предоставяне на целева подкрепа за организациите на производители и по-интензивно
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насърчаване на съвместното им развитие чрез интервенции, съфинансирани от

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
По отношение на констатациите, касаещи подпомагането и укрепването на
опазването на околната среда,

включително биологичното разнообразие,

и

действията в областта на климата, България ще представи допълнителни пояснения

за повишената екологична амбиция чрез по-детайлно представяне на качествените и
количествени елементи. Поставените високи цели за изграждане на жизнеспособен,
конкурентен и пазарно-ориентиран селскостопански и преработвателен сектор, който да
е устойчив по отношение на екологичния отпечатък изисква сериозен финансов ресурс,
като в тази връзка е определено национално финансиране за дейностите, съфинансирани
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в размер на 60 на сто
от допустимите публични разходи.
С допълнителните национални средства ще се осигури по-висок принос за
постигане на целите на законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата.
Изразяваме готовност да представим допълнителна информация по отношение на‘
допълняемостта и връзката между екосхемите, ангажиментите в областта на
агроекологията и управлението на климат. Потвърждаваме, че ОСП е сред политиките
със значителен принос за околната среда и климатични цели, определени в съответствие
с редица законодателства на ЕС и национални планове, които са в сила, но също така и
че ОСП не е единствената политика, която допринася за тези цели и необходимостта от
гарантиране на баланс при отчитане на идентифицираните нужди ще бъде приоритет за
Българската страна.
Важен въпрос, който беше предмет на много обсъждания при реформата на ОСП
беше, че процесът на одобрение трябва да се основава на изискванията на съответните
правно обвързващи актове. За него държавите-членки много силно призоваваха и е
принцип, който очакваме да бъде напълно спазен в процеса на одобрение.
По отношение на констатациите относно укрепването на социалноикономическата структура на селските райони, България е удовлетворена от
оценката на Комисията за потенциала на плана да допринесе по ефективен начин за
постигането на тази обща цел и ще представи допълнителна обосновка относно
стратегическите решения за адресиране на тази специфична цел. Що се касае до
подобряването на достъпа до широколентовия интернет в селските район България ще
представи допълнителна информация за адресиране на тази потребност и предвидените
инструменти на национално ниво.
По отношение на констатациите относно стимулирането и споделянето на
знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони,

България приветства възможността за съвместна работа по Стратегическия план, за да
доразвием предложения подход в AKIS и отбелязва напредъка през последните години
по отношение на взаимодействието между науката и практиката в областта на
иновациите. Отчитаме важността на дигитализацията в селското стопанство, която е
застъпена като дейности в редица интервенции, включени в Стратегическия план от една
страна, а от друга и в инструментите, предвидени в Националния план за възстановяване
и устойчивост.
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По отношение на конкретните коментари отбелязваме, че Комисията установява
необходимост от преразглеждане на някои елементи от плана, както и извършване на
редица технически корекции. В някои случаи, Комисията изисква по-подробни описания
или допълнителна информация и анализи по отделни елементи. България ще разгледа
конкретните констатации и ще определи как те могат да бъдат съответно отразени с оглед
кратките срокове, за да се обосноват допълнително стратегическите избори, направени в
плана.
Настоящото писмо е първоначален отговор на основните наблюдения на
Комисията от гледна точка на България. Уверени сме, че съвместно с Комисията и с
ангажирането на заинтересованите страни в хода на финализиране на плана ще създадем
предпоставки за взимане на устойчиви и дългосрочни решения, които ще доведат до
стимулирането на. модернизацията и устойчивостта, включително икономическата,
социалната, екологичната устойчивост на селското стопанство, горското стопанство и
селските райони.
Навременното одобрение на плана е с най-висок политически приоритет за
България.
В заключение отбелязвам, че прозрачността е един от ключовите елементи на
българското правителство и потвърждавам съгласието си за публикуване на писмото за
наблюдение заедно с настоящия отговор.

С уважение,
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