
юли 2021

2

3

О
С

П
 –

 н
ау

чи
 п

ов
еч

е 

Г-жо Ставрева, Вие бяхте 
сред участниците на конфе-
ренцията за селските райони 
Rural Pact Conference, която 
се проведе в Брюксел. Каква 
беше целта на събитието, ор-
ганизирано от ЕК? 

Това е една стратегическа кон-
ференция за бъдещето на поли-
тиките за развитие на селските 
райони в ЕС в периода до 2040 
година. Миналата година Евро-
пейската комисия представи 
дългосрочна визия за развитие 
на селските райони и този стра-
тегически документ, който беше 
дискутиран на конференцията, е 
част от политиките на ЕК в парт-
ньорство с различни организа-
ции, представители на местни, 
регионални власти, на организа-

Информационната кампания по проект „ОСП – научи 
повече“ се изпълнява от АГРО ТВ, в партньорство с 
www.agro.bg и списание АгроКомпас, с финансовата 

подкрепа на програмата IMCAP на Европейския съюз.

По-развити селски 
райони означава 

стартиране на регионални 
програми, подобряване 

на свързаността и 
инфраструктурата 

и създаване на 
възможности за 

дигитална трансформация

Председателят на ПП „Обединени земеделци“ взе 
участие в Rural Pact Conference, организирана от ЕК

ция на производителите, пред-
ставители на неправителствения 
сектор, на общностите в селските 
райони. 

Концепцията на този документ 
е създаване на една голяма мре-
жа на регионално, национално и 
европейско ниво, като ЕК се оп-
итва да покани максимално ши-
рок кръг участници, които да се 
включат в дискусиите, да бъдат 
активни и да дадат своите препо-
ръки.

На форума присъстваха око-
ло 500 представители на всички 
европейски държави. Основен 
акцент беше представянето на 
дългосрочната визия от пред-
седателя на Комисията по зе-
меделие, също така и от евро-
комисаря по земеделие, който 

акцентира на необходимостта 
от включване на повече актив-
ни страни при дискусиите, за 
да може този документ да бъде 
съобразен с нуждите и възмож-
ностите на жителите на селските 
райони и на всички, които са част 
от селските райони на ЕС.

Какви са основните приори-
тети на европейските полити-
ки по отношение развитието 
на селските райони?

И за ЕК, и за всички нас е мно-
го важно да има устойчивост. 
Селските райони да бъдат много 
по-свързани, да бъдат увеличени 
инвестициите. Нека да не забра-
вяме, че политиката на ЕС, освен 
подпомагане на земеделието, е и 
да се намали изостаналостта на 
селските райони.Петя Ставрева:
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По време на дис-
кусиите подчертах, 
че са необходими 
повече инвести-

ции в малките населени места, 
с цел създаване на по-добри 
възможности за заетост и нова 
инфраструктура в селските ра-
йони. Необходимо е включване 
на всички общности за изграж-
дане на мрежи за партньорство 
между местна власт, неправител-
ствен сектор, земеделски произ-
водители. Включването на мла-
дите хора, на младите фермери, 
на организациите и асоциациите 
на производителите, както и на 
местната власт, която да бъде 
част от процеса при вземане на 
решенията. 

Едно от предложенията на ПП 
„Обединени земеделци“ е за 
стартиране на регионални про-

грами, не само на една национал-
на програма. През регионалните 
програми ние можем да се съо-
бразим със спецификите и нуж-
дите на всеки един регион. 

Една от много важните диску-
сии беше за възраждането на 
селските райони и създаването 
на активни селски общности, къ-
дето смятам, че България трябва 
да положи много усилия, защото 
имаме голям потенциал, който 
можем да развием. 

Какви са амбициите на ЕК?
Това, което ЕК представи в своя 

екшън план, е свързано с уско-
рено развитие, тъй като 80% от 
територията на ЕС попада в така 
неречените селски райони, но в 
тях живеят под една трета от на-
селението на ЕС, което означава, 
че тези региони имат голям по-
тенциал и възможности за раз-

витие. Насърчават се проекти, 
свързани с окуражаване на мла-
дите хора, на жените да участват 
по-активно в различни дейности 
в селските райони, както и съз-
даване на мрежи и организации, 
които на различни нива да си съ-
трудничат за едно по-ускорено 
развитие. 

Предстои до края на следваща-
та година този документ, който 
дискутирахме, да бъде завършен 
в неговия пълен вид. 

Взаимодействат ли си цели-
те на този пакт за селските ра-
йони с тези на новата ОСП? 

Да, този пакт е част от нова-
та ОСП на ЕС. Нека, също така, 
да споменем новите тенденции, 
свързани с дигитализацията, с 
въвеждането на иновациите, със 
създаването на така наречените 
умни селища, което е една пред-

поставка да привлечем и повече 
млади хора в този процес на въз-
раждане на селските региони. 

Кои са добрите примери от 
Европа?

Давам за пример Франция, 
където действат близо 80 реги-
онални програми за развитие 
на селските райони. Така мно-
го по-успешно се осъществяват 
приоритетите. 

Друга държава, която работи 
много успешно, е Испания. Виж-
даме, че и Италия също е много 
активна по отношение на поли-
тиката за развитието на селските 
райони. 

Къде сме ние? 
България също има успешни 

инициативи, но в нашата страна 
се намират едни от най-изоста-
налите райони от ЕС, което е го-
лямо предизвикателство и ни 

задължава, като общество, като 
държава, да положим повече 
усилия, за да могат хората, които 
живеят в най-малките населени 
места, да получат една различ-
на перспектива за развитие и да 
усетят реалните ползи от евро-
пейските средства и членството 
на България в ЕС. 

Върху какво България тряб-
ва да работи по-усилено, за да 
наваксаме? 

Трябва да се фокусираме върху 
малките населени места и съз-
даване на нови условия за зае-
тост. Да стартираме регионални 
програми. Да има по-засилен и 
качествен мониторинг на упра-
влението на средствата за разви-
тие на селските райони, за да не 
бъдат допускани злоупотреби. 
Да насочим повече средства към 
максимално широк кръг жители. 

Т.е. не малко на брой проекти за 
по-големи суми, а по-скоро пове-
че проекти, които могат да стиг-
нат до повече хора, живеещи в 
селските райони на България. Не 
можем да си позволим да имаме 
център и изоставаща периферия. 
За съжаление, част от селските 
райони са в едно необлагоде-
телствано положение, но имаме 
възможност да променим тази 
перспектива и аз смятам, че пан-
демията показа, че много хора 
от градските райони се насочи-
ха към малките населени места, 
което показва един потенциал, 
който имат българските села. 
Време е държавата да обърне 
фокуса, насочвайки ресурс и по-
ставяйки приоритетно развитие-
то на малките населени места. 
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По-силни селски райони
Селските райони следва да бъ-

дат дом на овластени и жизнеспо-
собни местни общности. Предос-
тавянето на възможност както 
на жените, така и на мъжете да 
участват активно в процесите на 
вземане на политики и вземане 
на решения, включващи широк 
кръг от заинтересовани страни и 

мрежи, както и всички равнища 
на управление, е от ключово зна-
чение за разработването на съо-
бразени с конкретните условия, 
ориентирани към местните усло-
вия и интегрирани политически 
решения и инвестиции.

Следва да се разработят нова-
торски решения за предоставя-
нето на услуги, като се използ-

ват максимално възможностите, 
предлагани от цифровите ин-
струменти, и се насърчават сил-
но социалните иновации.

Свързани селски райони
По-нататъшното развитие на 

селските райони зависи от това 
те да бъдат добре свързани по-
между си и с крайградските и 
градските райони. Това ги прави 

по-лесни за достигане, като съ-
щевременно подобрява достъпа 
до по-широк набор от услуги за 
местните общности.

Поддържането или подобря-
ването на обществените транс-
портни услуги и връзки, както и 
задълбочаването на цифровите 
инфраструктури, са от съществе-
но значение за осигуряването на 
по-добра свързаност на селските 
райони на ЕС.

По-устойчиви селски 
райони, които насърчават 

благосъстоянието
Опазването на природните 

ресурси, възстановяването на 
ландшафта, включително кул-

Дългосрочна визия за селските райони: 
За по-силни, свързани, устойчиви и 
проспериращи селски райони в ЕС

В селските райони на ЕС живеят 137 милиона души, което представлява почти 30 % от 
неговото население и над 80 % от територията му. Социалните и икономическите промени 
през последните десетилетия засягат селските райони. Целта е да се преодолеят предиз-
викателствата и опасенията, произтичащи от тези промени, като се използват и поуките, 
извлечени от пандемията от COVID-19. Планът определя средства за подобряване на ка-
чеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и 
стимулиране на икономическия растеж. Оживен пейзаж от живот и ландшафт, селските ра-
йони в Европа ни осигуряват храна, домове, работни места и основни екосистемни услуги.

За да се гарантира, че селските райони могат да продължат да изпълняват тези основни 
роли, в съобщение на Европейската комисия се определя дългосрочна визия за селските 
райони на ЕС до 2040 г. В него се набелязват области на действие за по-силни, свързани, 
устойчиви и проспериращи селски райони и общности.

турните, екологизирането на 
селскостопанските дейности и 
съкращаването на веригите на 
доставки ще направят селските 
райони по-устойчиви на изме-
нението на климата, природни-
те опасности и икономическите 
кризи.

Като доставчици на услуги, 
които защитават екосистемите и 
решения за въглеродна неутрал-
ност, селските райони играят 
ключова роля в устойчивата био- 
и кръгова икономика.
Проспериращи селски райони

Селските райони могат да ста-
нат по-проспериращи чрез раз-
нообразяване на икономиче-

ските дейности в нови сектори с 
положително въздействие върху 
заетостта и подобряване на до-
бавената стойност на селското 
стопанство и хранително-вкусо-
вата промишленост.

Диверсификацията на иконо-
мическите дейности следва да 
се основава на устойчиви мест-
ни икономически стратегии, 
включително мерки, които пра-
вят средата им привлекателна 
за предприятията и разширяват 
цифровата грамотност. Това ще 
допринесе за запазването на 
справедлив дял от стойността, 
генерирана от селското стопан-
ство в селските райони.


