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През октомври тази година Европейският парла-
мент одобри докладa на двете комисии по „Земе-
делие и развитие на селските райони“ и „Околна 
среда, обществено здраве и безопасност на хра-
ните“ относно стратегията от „От фермата до тра-
пезата“ след дебат, в който повечето евродепутати 
се съгласиха с необходимостта от преминаване 
към по-устойчив модел на доставка и консумация 
на храни. 

По време на дебата евродепутатите подчертаха 
необходимостта от предварителна научна оценка 
на въздействието на всички предложения. Резо-
люцията беше приета с мнозинство от 452 гласа 
„за“, 170 „против“ и 76 „въздържал се“. В резолю-
цията евродепутатите излагат своите препоръ-
ки за укрепване и привеждане в съответствие на 

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-устойчив модел на доставка и консумация на храни 
за всички европейци

План на ЕП за обновени и по-сигурни продоволствени системи 
на ЕС, по-здравословни храни, справедлив доход за фермерите 

и намален екологичен отпечатък на селското стопанство

стратегията от „От фермата до трапезата“, с целите 
на ООН за устойчиво развитие. Те са категорични, 
че са нужни задължителни цели за намаляване на 
употребата на пестициди, преразглеждане на стан-
дартите за хуманно отношение към животните, по-
вече земя за биологично земеделие и справедлив 
дял за стопаните от печалбата от устойчиво произ-
ведени храни. В допълнение към тези обвързва-
щи цели, евродепутатите препоръчват и по-добър 
мониторинг на изпълнението на мерките за защи-
та на опрашителите, както и забрана на износа на 
забранени в ЕС пестициди за трети страни. Допъл-
нителните препоръки включват и по-здравослов-
ни храни, по-амбициозни цели относно емисиите 
от селското стопанство.

Парламентът приветства стратегията „От фермата до трапезата“, подчерта колко е важно да се 
установят устойчиви и здравословни храни, с оглед на постигането на целите на Европейския 
зелен пакт, включително по отношение на климата, биологичното разнообразие, нулевото за-
мърсяване и общественото здраве. 

Евродепутатите подчертаха необходимостта от по-голяма устойчивост на всеки етап от вери-
гата за доставки на храни. Те отново изтъкнаха, че е важна ролята на всеки участник - от земедел-
ския стопанин до потребителя. За да се гарантира, че земеделските стопани могат да получават 
справедлив дял от печалбата от устойчиво произведени храни, членовете на ЕП искат Комисията 
да увеличи усилията си, включително чрез адаптиране на правилата за защита на конкуренция-
та, за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата на доставки. 

По-здравословна храна
- научно обосновани препоръки на ЕС за здра-

вословно хранене, включително задължителен 
хранителен етикет на опаковката;

- трябва да се обърне внимание на проблема 
с прекомерната консумация на месо и на храни 
с голяма степен на преработка, както и на други 
продукти с високо съдържание на сол, захар и 
мазнини, включително чрез определяне на мак-
симални нива на прием. 

Пестициди и защита на опрашителите
- подобряване на процеса на одобрение на 

пестициди и по-ефективен мониторинг на при-
лагането с цел защита на опрашителите и опаз-
ване на биологичното разнообразие;

- задължителни цели за намаляване на употре-
бата на пестициди. Държавите членки следва да 
изпълняват целите чрез своите стратегически 
планове по ОСП.

Емисии на парникови газове
- пакетът „Подготвени за цел 55“ до 2030 г. 

трябва да регулира и да определи амбициоз-
ни цели за емисиите от селското стопанство и 
свързаното с него земеползване, включително 
строги критерии за енергията, произведена от 

възобновяеми източници на основата на био-
маса;

- естествените въглеродни поглътители тряб-
ва да бъдат възстановени и укрепени.

Хуманно отношение към животните
- необходимост от общи, научно обосновани 

показатели за хуманно отношение към живот-
ните с оглед на по-голяма хармонизация в рам-
ките на ЕС;

- оценка на настоящото законодателство на 
ЕС, за да се види дали са необходими промени;

- постепенно прекратяване на използването 
на клетки в животновъдството в ЕС;

- животински продукти с произход извън ЕС 
следва да бъдат разрешени само ако стандар-
тите на съответните страни на произход са съо-
бразени с изискванията на ЕС.

Биологично земеделие
- делът на обработваната по биологичен на-

чин земя в ЕС следва да се увеличи до 2030 г;
- необходимост от инициативи за стимулира-

не на търсенето;
- насърчаване, обществени поръчки и фискал-

ни мерки.

ДРУГИТЕ ПРЕПОРЪКИ ВКЛЮЧВАТ:
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Как новата ОСП 
ще бъде по-зеле-
на, по-справед-
лива, социална и 
какви са инстру-
ментите за пос-
тигането на тези 
цели? 

Тя със сигурност 
ще бъде по-зеле-

на, по-социална и трябва да бъде по-справедли-
ва. Ако сравним предишните програмни периоди 
и реформата от 2013 година в ОСП, сега виждаме 
една по-голяма отговорност за самите държави - 
за да бъде постигната гъвкавост, за да може ОСП 
освен да бъде зелена, да отговаря на нуждите на 
земеделците във всяка една държава. Това е един 
изключително важен момент, защото ние първо 
трябва да поставим целите си в България. Целите 
на европейско ниво са ясни. Те са общо 9 цели в 
ОСП със съответните подцели. Основният акцент 
са екосхемите и всички зелени инвестиции. 

Тъй като отговорността на страните-членки ще 
е голяма, ЕК предложи наръчник за зелени мерки. 
Той включва както мерки за агроекология, така и 
мерки за поощряване и развитие на биологичното 
земеделие. Също така, надграждащи мерки за на-
маляване на употребата на пестициди и торове и 
разбира се - зелени инвестиции. Всичко това ние 
трябва да съумеем да го включим в Националния 
стратегически план. Освен това Стратегическият 
ни план трябва да поощрява развитието на земе-
делците и да гарантира справедливи доходи за тях. 

Ключови елементи за опростяването на ОСП ще са 
дигитализацията и новият модел на приложение, 

ориентиран към резултати,  
казва евродепутатът Атидже Алиева-Вели 

Много важно е да се съсредоточим върху по-малко мерки, 
които да бъдат прилагани 

На какъв етап са останалите страни в Евро-
па по отношението на изготвянето на техните 
стратегически планове?

По моя информация повечето страни имат готов-
ност до края на годината да внесат своите страте-
гически планове. Германия, Италия, Испания, Да-
ния, Швеция. Общо взето почти всички страни в 
Европейския съюз усилено работят така, че да са 
готови до края на годината. 

Знаете, на Съвета на министрите беше поставен 
въпросът дали няма да бъде удължен този срок 
и страните да имат възможност да предоставят 
плановете си през следващата година. Комисарят 
беше абсолютно категоричен, че сроковете оста-
ват такива, защото всъщност реформата и новите 
мерки трябва да могат да се прилагат в началото 
на 2023 година. 

Какви трябва да бъдат нашите цели? 
Ние няма как да вървим откъснати от Европа. 

Със сигурност трябва да имаме работещи зелени 
мерки, екосхеми, разбира се, подкрепени от ин-
вестиции. Затова е важен дебатът. Да определим 
мерките. В сегашната програма се прилагат доста-
тъчно мерки, които могат да бъдат причислени към 
екосхемите, но считам, че трябва да имаме нови и 
да привлечем земеделците така, че да могат да ги 
изпълняват. В никакъв случай мерките не трябва 
да бъдат сложни и в никакъв случай не трябва да 
утежняват земеделците, а трябва да ги поощряват 
и да им дават възможност за допълнителни дохо-
ди. 

Какви мерки са необходими за насърчаване 
на стопаните за намаляване на пестициди и то-
рове. В парите ли е в разковничето?

Не само в парите, разбира се. Трябва да имаме отговорността, че трябва да станем по-зелени. Всички 
виждаме през последните години последствията от климатичните изменения. Освен финансовите сти-
мули, трябва да следваме общите цели на Европа като наши цели. Имаме уникалната възможност ние да 
кажем какво искаме и от какво имаме нужда. 

В тази връзка как ще бъдат подкрепени малките и средните производители? Какви са настрое-
нията в останалите европейски страни по отношение на таваните на директните плащания?

Знаете, има държави, които и в момента прилагат таван на плащанията. Други категорично не желаят 
да го правят. Трети вече се замислят дали да не го правят. Прилагането на таван е един от начините да 
се преразпределят плащанията към малките земеделци. Това е само една възможност за подкрепа на 
малките земеделци. Тук е много важно какви други мерки ще формулираме за тях, така че да имат своя 
път на развитието. 

В никакъв случай не искам да противопоставям малки и големи. Ние трябва да направим така, че и 
малките, и големите да имат своето развитие, своите пазари, своите инвестиции и средствата да бъдат 
справедливо разпределени.

Друг важен приоритет на новата ОСП ще са 
младите хора. Как да бъдат насърчавани да 
влязат в сектора и да останат в него?

Младите земеделци бяха важна част от приори-
тетите, по които работихме по време на прегово-
рите. 3% от бюджета ще бъде заделен за младите. 
Тук обаче аз виждам още нещо, което да привлече 
младите – това е модернизирането на земеделие-
то, дигитализацията и въвеждането на иновации-
те. Млади хора са тези, които носят духа на ново-
то и боравят с дигиталните технологии. Въвеждат 
иновациите. Така, че това за мен е шанс за разви-

тие на младите. Качеството на живот между сел-
ския и градския живот трябва да се изравни. Поне 
да се намалят разликите. 

Откакто действа ОСП в България дали се по-
добриха условията за живот в селските райони, 
според Вас?

Да, категорично. Бяха направени много инвести-
ции в подобряване условията на живот. Но рабо-
тата трябва да продължи. Обхватът трябва да бъде 
разширен. Вече трябва да работим върху качество-
то на услугите. Образователни. Социални. Админи-
стративни. 
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Мирослав Пешовски, биопроизводител, с. Лик: 
Произвеждаме нашите продукти, освен с ръцете си, 

така и със сърцето си и душата си
Трябва да се провеждат повече информационни кампании, 

които да разясняват ползите от биологичната храна

Какво за Вас е биото?
Това е бъдещето. Ние произвеждаме храна, коя-

то е полезна за човека и в същото време е опазена 
околната среда. Това са основните принципи в би-
ологичното и биодинамичното земеделие. Инвес-
тирайки в биологични продукти, ние инвестираме 
в вашето здраве. Това несъмнено е най-добрата 
инвестиция. 

Биопродуктът на първо място е жива храна. Как-
то го наричаме ние - енергийно информационен 
състав на продуктите, който носи в себе си инфор-
мация за здраве, дълголетие, щастие. Продукти, 
произведени по биодинамичен начин, имат 20-
30% по-високи хранителни стойности. 

Ние не използваме химически продукти, с които 
повечето конвенционални производители пръс-
кат своята продукция и по този начин вредят на 
пчелите. При нас това няма как да се случи, защо-
то използвам само биологични продукти, които са 
безвредни за човека и за околната среда. Т.е. опаз-
ването на околната среда е на първо място. Наши-
те продукти ги произвеждаме, освен с ръцете си, 
със сърцето си и с душата си.

Как и кога се захванахте със земеделие?
Роден съм в гр. Мездра, най-близкия град до село 

Лик, обл. Враца. Израснал съм в това село, а на 18 
години заминах във Франция да уча. Учих геогра-
фия и там се запознах с моята съпруга. Живях там 

Един от приоритетите на новата ОСП ще 
бъде по-засилена дигитализация в земеделие-
то. Как, според Вас, може да се случи това? 

Аз смятам, че и в България се въвеждат достатъч-
но съвременни технологии, но имаме пропуски по 
отношение на цялостната дигитализация, в елек-
тронното управление в България. Освен това, зе-
меделците трябва да придобият съответните уме-
ния. Особено по-малките земеделци. Повечето в 
момента нямат дигиталните умения. Трябва да ги 
обучим, да ги подготвим така, че наистина диги-
тализацията да е полезна. Считам, че това ще е ос-
новният елемент от опростяването на ОСП, защото 
с тези сложни правила няма как да продължим да 
прилагаме мерките и да въведем толкова новости 
в ОСП. Така че, дигитализацията и новият модел 
на приложение, ориентиран към резултати, ще са 
ключови за опростяването на ОСП.

Кои са грешките, които допуснахме при при-
лагането на ОСП досега?

Разбира се, грешките бяха доста. Част от греш-
ките бяха отстранени. Научихме си уроците. Като 
че ли прави впечатление, че в началото на всеки 
програмен период залагаме прекалено много мер-
ки, които след това не можем даже да стартираме. 
Примерите са много, както за частни инвестиции, 
така и за публични инвестиции. Трябва да бъдем 
фокусирани в по-малък брой мерки с широк об-
хват и наистина много точно дефиниране на отдел-
ните групи, към които са насочени тези мерки. 

Ще дам пример. Дания е решила да прилага само 
7 зелени мерки. Те явно покриват нуждите на земе-
делците им. За мен е много важно да се съсредото-
чим върху по-малко мерки, които да бъдат прила-
гани правилно. 

Другото много важно са целите, които си поста-
вяме. В началото си поставяме прекалено амбици-
озни цели, които впоследствие се явяват проблем 
при изпълнение на програмата. Тук вече целе-
полагането ще е много важно, защото ако имаме 
неизпълнение на целите повече от 20%, Комиси-
ята може да предприеме спиране на плащанията. 
Виждаме колко е важно точното формулиране на 
целите, така че да тече гладко програмата. Не мо-
жем да продължим с тези сложни изисквания към 
земеделците. 

Как новата ОСП ще се отрази на нас, като по-
требители, като европейски граждани?

Със сигурност ОСП ще се отрази този път по 
по-различен начин на гражданите. Крайната цел 
на стратегията „От фермата до трапезата” е потре-
бителите да консумират качествена и здравослов-
на храна. По отношение на цените, като изключим 
инфлацията, която галопира в България в момента, 
производството трябва да бъде ориентирано спря-
мо търсенето на пазара. Подпомагането по линия 
на ОСП трябва да бъде ориентирано към продукти, 
които имат пазар. Така че, цените да бъдат достъп-
ни за хората. В България трябва да работим и за по-
вишаване на доходите на хората. 
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7 години, след което се прибрахме към България и лека-полека се ориенти-
рахме към земеделието и към селото. Стартирахме през 2013 година, като 
изминахме дълъг път. В началото започнахме с няколко декара. В момента 
имаме над 100 дка плодове и зеленчуци. Отглеждаме домати, краставици, 
пипер, патладжан, марули, спанак, рукола, както и малко по-екзотични като 
инка бери, алабаш, кейл - общо около 20-30 култури. 

Благодарение на биоземеделието имаме жива, рохкава почва, здрави рас-
тения, чиито плодове имат несравними вкусови качества и висока енергийна 
стойност.

Какви инвестиции сте направили в стопанството?
По Програмата за развитие на селските райони направихме няколко проекта, 

които са съфинансирани от ЕС. Стопанството се сдоби с 13 тунелни оранжерии, с 
производствено-складова база за пакетиране и експедиция на произведената про-
дукция, както и с административно-битова част. 

Стопанството е изцяло автономно от енергийна гледна точка. Инвестирахме в собстве-
на инсталация за производство на електрическа енергия и топлинна енергия, както и събираме 
дъждовна вода. 

Имаме 100 фотоволтаични панела по 300 вата. Като мощност това прави 30 киловата фоволтанични 
панели, като моментната мощност, която максимално можем да произведем, е около 25-26 киловат часа 
ел. енергия. 

Смятаме, че инвестицията, която е направена по Програмата за развитие на селските райони, има 
по-бърза възвръщаемост. В рамките на 6-7 години да се надяваме тази инвестиция да се възвърне. 

Видно е, че целите за следващия програмен период на ОСП са постигане на енергийна независимост, 
използване на възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда. Призоваваме и се на-
дяваме да запалим и други земеделци да направят същото като нас.

Имате и дигитални решения. Какви са те и с какво подобряват ефективността в стопанството?
Дигитализацията е нещо, което навлиза в земеделието все повече и повече. Без нея съвременното 

стопанство не би могло да бъде рентабилно. 
В нашият случай имаме електроенергийна система, която се балансира и се управлява сама. Когато 

имаме свръхпроизводство на електрическа енергия, тя отива към акумулаторите. 
От агрономическа гледна точка имаме автоматизация на поливните системи, замъглителна система, 

автоматични проветрители, хранителен възел. Всичко това се управлява чрез приложение през телефо-
на. Изключително е лесно. Не е необходимо да си на място. Използвайки този тип дигитализация и авто-
матизация, ние подаваме точно количество вода, препарати, което помага за правилния растеж на кул-
турите. Инвестицията е наистина добра. Тя може да спести много човешки грешки. Да повиши добивите. 

Как да се повиши консумацията на биопродукти, което е част от стратегията на ЕК от Фермата 
до трапезата?

Трябва да се провеждат повече информационни кампании, които да разясняват ползите от био-
логичната храна. Да има по-високи субсидии за биопроизводителите. Повече да бъдат под-

помагани малките производители. Да има подкрепа на късите вериги на доставки, за-
щото предоставят предимства и за производителя, и за потребителя. Потребителят 

познава лично фермера, който произвежда неговата храна. При нас е имало много 
посещения на наши клиенти, които ни познават и ни имат доверие.

Какво е Вашето послание към тези, които искат да правят биоземеде-
лие?

Тряба да усетят земята. Земята балансира всеки един характер. Те трябва да 
усетят, че това нещо е тяхното и ще им достави удоволствие, защото наисти-
на е удоволствие да посееш семенцето, то да порасне и след това да обереш 
плодовете му. 

Надявам се проекта, който сме направили, да послужи за пример. Да 
вдъхнови други млади хора като нас да тръгнат по този път. 
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Нови възможности за обозначаване на 
натуралните продукти, произведени в 

зоните от НАТУРА 2000

Нараства броят на фермерите, които се интере-
суват как да обозначат продуктите си като произ-
ведени в зони по НАТУРА 2000. Ползата от това е не 
само за потребителите, но и за фермерите, комен-
тират експерти. 

Към всяка дейност в зоните трябва да се под-
хожда внимателно, с познаване на правилата и с 
яснота за конкретните резултати. Всичко това из-
исква познание и обучение на българските земе-
делци. Това коментира ботаникът от Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания при 
Българската академия на науките Чавдар Гусев. 

По думите му опазването и екологосъобразното 
ползване на пасища и ливади се базира на мерки 
за пасивно и активно управление. Пасивното е 
чрез забрани и ограничения за дейности, а актив-
ното чрез субсидиране на екстензивно животно-
въдство или компенсиране на пропуснати ползи. 

20 природни местообитания, много растения и 
животни са свързани и зависими от селското сто-
панство и състоянието на земеделските земи.

Прилага се подмярка Пасторализъм, която 

се базира на традиционни практики за сезонна 
паша – вековни традиции в местните общности в 
различни проявления – стационарно и подвижно 
- деградиране или възстановяване - паша за цели-
те на консервацията. Подмярката се прилага в НП 
„Централен Балкан“, НП „Пирин“ и ПП „Врачански 
Балкан“, където се правят проучвания за ефекта от 
пашата. 

Картирането и характеризирането на растител-
ните съобщества и местообитания е предмет на 
управление, допълва Чавдар Гусев. Има нужда от 
прилагане на консервационна паша, както и да се 
направи пространствен анализ на пасищни учас-
тъци, прокари и водопои. При определянето на па-
сищния капацитет се изследва продължителност 
на ползване и време за възстановяване, допус-
тими нива на пасищно натоварване в различните 
природни местообитания. Чавдар Гусев допълни, 
че едно от предизвикателствата е изготвянето на 
обективна оценка за прилагането на мярка „Агро-
екология и климат” от Програмата за развитие на 
селските райони. 
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Добър пример за селско стопанство в райони от 
НАТУРА 2000 даде Стоилко Апостолов, управител 
на фондация „Биоселена“. Той визира два проекта 
– на овощаря Денка Георгиева и пчеларя Теодор 
Пушкаров от фермерския пазар пред земеделско-
то министерство. И двете стопанства попадат в 
зони по НАТУРА 2000. Част от суровините като сли-
ви, вишни, ябълки, домати и пипер произвеждат на 
площ от над 40 дка земеделски земи. Останалите 
растения бял и черен бъз, шипки и боровинки са 
диворастящи видове в техния регион. Според Сто-
илко Апостолов все повече малки фермери като 
тях, със занаятчийски тип на производство, рабо-
тещи в подобни защитени зони, се интересуват 
дали при етикетиране на своята продукция могат 
да изобразят или напишат, че техните продукти ид-
ват от зони, които са включени в мрежата НАТУРА 
2000. Той даде пример с Франция, където дребни 
производители, чиито стопанства попадат в грани-
ците на такива защитени територии или природни 
паркове, могат да съобщават на потребителите си, 
че тяхната продукция идва точно от такива места. 

Апостолов допълни, че ако съобщаваме на по-
требителите, че даден продукт идва от подобна 
зона, трябва да се обясни с какво той е по-добър 
от останалите. Например, в сладкото от глухарчета 
е видно, че те са набрани в подобна зона, но пък 
използваната захар сигурно идва от 10 000 кило-

метра. Тук трябва да се търси тънкият баланс, чрез 
който да не се подвеждат потребителите и те да 
знаят, че си купуват продукт, в който глухарчетата 
са набрани от подобни зони, в които е забранено 
използването на химикали, казва Апостолов. 

Според него може да се търси социалното пос-
лание, чрез което да бъдат заинтригувани и други 
хора да започнат подобна дейност или да подпо-
могнат такива дейности чрез тяхното популяризи-
ране. Това обаче все още не е популярен маркетин-
гов ход, въпреки направените стъпки от двамата 
фермери. Има какво да се желае – относно етике-
тирането, бранда, популяризирането на продукти 
от такива зони, категоричен е Апостолов. В тази 
посока може да се каже, че е отчетен напредък.

 Идеята на НАТУРА 2000 е проста, убеден е Стоил-
ко Апостолов. Как чрез фермерското сирене да на-
учим, че у нас има пасища, които опазват биораз-
нообразието. Да си купим бурканче със сладко от 
глухарчета, защото те растат на поляни, които имат 
висока природна стойност. 

28 от 35-има участници на фермерския фестивал 
пред МЗХГ попадат в зони по НАТУРА 2000. Това 
обаче още не им носи специални дивиденти засе-
га. Експертите призовават за по-силен контрол от 
органите на управление в лицето на ресорните ве-
домства. 


