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Проект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. - цели
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Цели

В обхвата на цялостната рамка на ОСП подпомагането на развитието на селските райони
допринася за постигане на следните цели:

•конкурентоспособност на селското стопанство;

•устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;

•балансирано териториално развитие на селските райони.



Приоритети на ЕС за развитие на селските райони
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1. Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на
селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху
следните области:

а) стимулиране на иновациите и базата от знания в селските райони;
б) укрепване на връзките между селското и горското стопанство и

научноизследователската дейност и иновациите.
в) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в

секторите на селското и горското стопанство.

2. Повишаване на конкурентоспособността на всички видове
селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността на
стопанствата с акцент върху следните области:

а) улесняване на преструктурирането на стопанства със сериозни структурни
проблеми, по-специално стопанства с ниска степен на пазарно участие, 
пазарно ориентирани стопанства в определени сектори и стопанства, нуждаещи
се от разнообразяване на селскостопанските дейности;

б) улесняване на приемствеността в селскостопанския сектор.



Приоритети на ЕС за развитие на селските райони
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3. Насърчаване на организацията на хранителната верига и управлението на
риска в селското стопанство с акцент върху следните области:

а) по-добро интегриране на първичните производители в хранителната верига
посредством схеми за качество, популяризиране на местните пазари и къси вериги на
доставки, организации на производителите и междубраншови организации;
б) подпомагане управлението на риска на стопанствата.

4. Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското
и горското стопанство с акцент върху следните области:

а) възстановяване и запазване на биологичното разнообразие, включително в зони по
Натура 2000 и земеделие с висока природна стойност и състоянието на европейските
природни дадености;
б) подобряване управлението на водите, 
в) подобряване управлението на почвите.



Приоритети на ЕС за развитие на селските райони
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5. Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата
икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор с акцент
върху следните области:

а) повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

б) повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство

и хранително-вкусовата промишленост;

в) улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, 

на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на

биоикономиката;

г) намаляване на емисиите на двуазотен окис и метан от селското стопанство;

д) стимулиране на поглъщането на въглерода в областта на селското и горското

стопанство;
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6. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните
области:

а) улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия и разкриване

на работни места;

б) стимулиране на местното развитие в селските райони;

в) подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и

комуникационните технологии (ИКТ) в селските райони.

Всички приоритети следва да допринасят за междусекторните цели в
областта на:

•• иновациитеиновациите

•• околнатаоколната средасреда

•• смекчаванетосмекчаването нана последицитепоследиците отот ии адаптиранеадаптиране къмкъм изменениетоизменението нана климатаклимата.

Приоритети на ЕС за развитие на селските райони



Мерки от ПРСР, обхванати от Насоките за интеграция на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата
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Сектор „Води“

Мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ ще включва
следните дейности:

• Изграждане/Реконструкция на водоснабдителна мрежа в агломерации над 2000 е.ж., които
са част от селските райони;

• В агломерации под 2000 е.ж. финансирането, ще е концентрирано върху водоснабдителния
компонент от общата мрежа.

Приоритетни са райони с установен или прогнозиран воден стрес.

• Канализация и пречистване на отпадъчни води ще се финансират само по изключение в
агломерации с под 2,000 е.ж., където е налице висока степен на изграденост на
канализационна мрежа (между 90% и 100%) и/или отпадъчните води се заустват във
водно тяло определено за питейно – битово водоснабдяване или санитарно – охранителна
зона;

• Доизграждане на канализационна мрежа – ще се финансира само в населени места с
осигурено пречистване на отпадъчни води;



Мерки от ПРСР, обхванати от Насоките за интеграция на политиката по околна среда и
политиката по изменение на климата

8

Сектор „Води“

Мярка „Инвестиции във физически активи“ ще финансира:

• Инвестиции, свързани с адаптиране на селското стопанство към измененията на климата; 

• Дейности, насочени към подобряване на хидромелиоративната инфраструктура, вкл. и в
поливните полета чрез реконструкция на съществуващите хидромелиоративни мрежи и
съоръжения, доизграждане, и изграждане на нови съоръжения за модернизиране на
поливните площи, съобразено с екологичните изисквания и превенция на риска от
вредното въздействие на водите; въвеждане на ефективен контрол при използването на
хидромелиоративната инфраструктура (въвеждане на водомерни устройства и др.); 
повишаване на ефективността от напояването и отводняването; екологосъобразни методи
и начини за извършване на процесите; 

• Проектиране и изграждане на малки резервоари за съхранение на дъждовна вода от
преовлажнени площи, недопускане замърсяване на водите с нитрати, фосфати и
пестициди; Създаване и въвеждане на по–добри технологии/ практики за обработване на
почвите, създаване и поддържане на буферни зони (в речните зони).



Мерки от ПРСР, обхванати от Насоките за интеграция на политиката по околна среда и
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Сектор „Води“

Мярка „Възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни
бедствия и катастрофични събития и въвеждане на подходящи превантивни
мерки обхваща подпомагането за: 

• инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от

вероятни природни бедствия и катастрофични събития; и

• инвестиции за възстановяване потенциала на земеделските земи и на селскостопанския

производствен потенциал, разрушени от природни бедствия и катастрофични събития. 

Подкрепата се предоставя на селскостопански производители или групи селскостопански

производители. Подкрепа се предоставят и на субекти от публичния сектор, когато се

установи връзка между инвестициите, направени от такива субекти, и селскостопанския

производствен потенциал
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Сектор „Отпадъци“

Подпомагането по мярка “Инвестиции във физически активи“ обхваща материални

и/или нематериални инвестиции, които ще доведат до:

Подобряване управлението на отпадъците от селското стопанство в рамките на

земеделските стопанства (подобряване на управлението и оползотворяването на

оборски тор, дървесни и растителни отпадъци , Екологосъобразно обезвреждане на

негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита).
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Сектор „Енергийна ефективност и ВЕИ“

Мерки „Инвестиции във физически активи“, „Развитие на стопанства и

предприятия“ и „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

предвиждат финансиране на инвестиции, са свързани с широк спектър източници за

получаване на възобновяема енергия.
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В областта на подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на
парникови газове

1. В Мерки „Инвестиции във физически активи“ и „Развитие на стопанства и
предприятия“ е възможно финансиране на проекти за газифициране на обекти, когато
е заложено в обследването за енергийна ефективност.

2. Мярка „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за

инвестиции, свързани с реконструиране и модернизиране на общински пътища и улична

мрежа, както и тротоарните настилки на територията на населените места и изграждане на
велоалеи. 
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В областта на опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, 
включително мрежата НАТУРА 2000.

1. Мярка „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
Подкрепата, предвидена в тази мярка, се отпуска годишно и за хектар използвана земеделска
земя или за хектар гора, за да компенсира бенефициентите за направените разходи и
пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, 
свързани с изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 2009/147/EО и 2000/60/EО. Подпомагането
се предоставя на селскостопански производители, частни собственици на гори и респективно
на сдружения на частни собственици на гори. 
2. Мярка „Агроекология и климат“
Плащанията по мярката се отпускат на селскостопански производители, групи
селскостопански производители и други управители на земи, които доброволно се
задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече ангажименти за
агроекология и климат по отношение на земеделска земя.
Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години. 
Плащанията се отпускат годишно и покриват пълния размер или част от размера на
допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите
ангажименти. 
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Благодаря за вниманието!

Дирекция “Развитие на селските райони”

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

www.prsr.government.bg


