
    

     
 

 

Срещата на представителите на земеделските камари и организации от Полша, 

Чешката република, Словакия, Естония, Литва, Хърватия, Унгария, както и 

Националната асоциация на зърнопроизводителите в България, прие да измени 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БРАТИСЛАВА 

относно Общата селскостопанска политика след 2020 г. 
 

Целите на Общата селскостопанска политика все още са много актуални и 

трябва да бъдат запазени. За съжаление управлението на Общата 

селскостопанска политика (по-долу наричана за краткост „ОСП”) беше 

разочароващо за повечето от нашите държави през изминалия период. ОСП 

налага на земеделските производители допълнителни разходи и прекомерна 

административна тежест. Законодателството става все по-сложно и все по-

малко разбираемо. ОСП не въведе нова система за разпределяне на средствата, а 

вместо това толерира система, базирана на исторически референтни данни. 

Нуждаем се от по-силна, по-справедлива и по-опростена ОСП, основана на 

следните принципи: 

 

- Справедливи и равни условия на конкуренция за земеделските 

производители във всички държави-членки на ЕС 

- Поддържане на силен бюджет на ОСП 

- Опростяване на ОСП 

- Справедливо функциониране на хранителната верига 

- Управление на риска/гарантиране на доходите на земеделските 

производители 

- Поддържане на селскостопанското производство в селските райони на 

ЕС 

 

Земеделските камари на Полша, Чешката република, Словакия, Естония, Литва 

и Хърватия ще подкрепят следните приоритети в периода на изготвяне на нова 

ОСП след 2020 г., която да отразява потребностите и изискванията на техните 

земеделски производители: 

 

1) ОСП трябва да бъде наистина обща и с равни условия за земеделските 

производители във всички държави-членки на ЕС, като по този начин да не 

изкривява общия пазар. Следователно: 

 

a) Искаме еднакво ниво на преки плащания за всички държави-членки на ЕС. 

Необходимо е да се осигурят справедливи условия на конкуренция, които да 

премахнат различията в подкрепата (въз основа на историческите справки) чрез 
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преки плащания между държавите-членки на ЕС; 

 

b) Предлагаме да се определят граници на размера на подкрепата, финансирана 

изключително от ресурси на държавния бюджет, както и граница за 

съфинансиране от държавния бюджет на програми за развитие на селските 

райони, предназначени за селското стопанство. Изключения могат да бъдат 

направени при извънредни географски и климатични условия. 

 

c) Подкрепата за районите с природни ограничения е необходима и трябва да 

бъде финансирана в достатъчна степен без никаква форма на горна граница, 

която да се прилага за тези плащания, тъй като те всъщност представляват 

форма на компенсация за трудното земеделие в тези райони. Същевременно 

подкрепяме въвеждането на системата, благоприятстваща земеделските 

производители, практикуващи интензивно земеделие в тези трудни условия. 

Предлагаме въпросът за дегресивността да бъде от компетентността на 

конкретни държави-членки на ЕС. 

 

d) Прилагането на горна граница и/или дегресивност на преките плащания 

следва да бъде под контрола на компетентността на държавите-членки, т.е. 

всяка държава-членка ще реши дали да прилага горна граница или не. 

 

e) Мерките относно околната среда трябва да подкрепят по-добре прецизното 

земеделие, тъй като то е особено полезно за предотвратяване на прекомерното 

използване на торове и загубата на хранителни вещества. 

 

2) Новият програмен период на ОСП трябва да допринесе за балансирано 

териториално развитие и производство във всички селски райони. Подкрепата 

за развитието на производството във всички селски райони, включително в 

необлагодетелстваните райони, би могла да допринесе за запазването на 

селищата в селските райони, опазването на околната среда и поддържането на 

биологичното разнообразие. 

 

3) Необходимо е да приемем нова политика за гарантиране на устойчив 

селскостопански сектор, справедливи цени на селскостопанските продукти, 

своевременно плащане и правила срещу нелоялни търговски практики на 

пазарни вериги на ниво ЕС. За да се подобри функционирането на хранителната 

верига, е необходимо да се следи по-точно равнището на конкуренцията, да се 

увеличат възможностите за преговаряне на земеделските производители, да се 

насърчи справедливото и прозрачно формиране на цените, които не трябва да 

бъдат по-ниски от производствените разходи и не трябва да бъдат по-ниски от 

обичайната цена в държавата на произход. 

 

4) Необходимо е да приемем законодателство на ниво ЕС, гарантиращо еднакво 

качество на една и съща марка храни във всички държави-членки на ЕС и 

приложимост на еднакви стандарти за всички храни, идващи от трети държави. 

 

5) Плащанията за екологизиране, включително местните условия в конкретни 

държави-членки, трябва да бъдат преразгледани. Те трябва да бъде опростени, 
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тъй като понастоящем „екологизирането” по ОСП причинява екстензификация 

на земеделието и намалява конкурентоспособността спрямо трети държави. 

 

6) ОСП достигна ниво, на което не е разбираема нито за земеделските 

производители, нито за обществото. Правилата и стандартите трябва да бъдат 

реалистични и осъществими. Изискваме по-прозрачна и радикално опростена 

система за предоставяне на подкрепа и намаляване на административната 

тежест върху институциите, управляващи подкрепата, финансирана или 

съфинансирана от източници на ЕС, но главно намаляване на 

административната тежест върху кандидатите / бенефициентите. 

 

7) Предлагаме въвеждането на ефикасни и систематични мерки за управление 

на дисбаланса и рисковете на пазарите със селскостопански стоки и 

компенсиране на нестабилността на цените и природните бедствия, в 

зависимост от потребностите на отделните държави-членки и природните 

условия в държавите-членки. 

 

8) Предлагаме по-интензивно прилагане на мерки за гарантиране на 

справедливо и ефективно използване на ограничените ресурси на ОСП като 

финансови инструменти и системни мерки за управление на риска и като 

подкрепа за застраховането и застраховането на рискове, които не могат да 

бъдат застраховани от частни застрахователни компании (напр. суша). Тази 

система би могла да работи успоредно или в сътрудничество с национални 

програми, фокусирани върху застраховането на незастраховаеми рискове, които 

са насочени към смекчаване на последиците от екстремни проявления на 

климатичните промени. 

 

9) Необходимо е да се подпомагат кооперациите / групите производители при 

тяхното развитие и сдружаване. Предлагаме да се обмисли подкрепа за 

създаването на трансгранични кооперации / групи производители. Подкрепата 

за създаване на кооперации / групи от производители е особено необходима в 

държавите-членки с ниско ниво на коопериране. Това изисква допълнителни 

ресурси към развитието на селските райони и инвестиционни стимули за 

земеделските кооперации и групите производители. 

 

10) Трябва да бъдат разработени специфични и фокусирани финансови и 

организационни механизми, които да подпомагат младите земеделски 

производители при създаването или развитието на бизнеса им, както и мерки за 

нови заинтересовани страни в сектора на селското стопанство, които вече не 

отговарят на изискванията за „млад земеделски производител”. 

 

11) Подкрепяме разпределянето на повече средства за мерки за популяризиране 

и проучване на пазара, които разработват нови пазарни канали за 

селскостопанското производство в ЕС към трети държави. Това би довело до 

по-добри цени за всички производители - тези, които извършват износ в трети 

държави, и тези, които продават главно в рамките на единния пазар. Нуждаем се 

от регионален баланс в разпределянето на средствата на ЕС за политики за 

популяризиране. 
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Будапеща, 19 октомври 2017 г. 

 

 

  

Зденек Яндрейшек Роберт Новак 

Президент на AKČR Член на Съвета на директорите на KRIR 

  

  

Желко Михелич Милан Семанчик 

Член на Надзорния съвет на HPK Президент на SPPK 

  

  

Сигитас Димайтис Роомет Сьормус 

Президент на ZUR Председател на Съвета на директорите 

на  EPKK 

  

  

Балаш Гьорфи Светослав Русалов 

Президент на HCA Председател на Националната 

асоциация на зърнопроизводителите в 

България 

 


