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ОБОБЩЕНИЕ 
Настоящата обяснителна бележка е в отговор на искане да се предоставят на 
членовете на комисията AGRI политически препоръки за възможни подобрения на 
настоящите механизми за директни плащания в светлината на бъдещите 
предизвикателства пред селското стопанство в ЕС. Бъдещето на директните плащания 
е от основно значение за дебата относно бъдещата ОСП поради тяхната важност за 
цялостната подкрепа, която получават земеделските стопани, и за бюджета на ОСП. 
Бюджетните трансфери са единственият най-голям елемент на подпомагането на 
доходите на стопанствата в ЕС. Директните плащания възлизат на около 72% от 
бюджета на ОСП и на малко по-малко от 30% от целия бюджет на ЕС за периода 
2013 – 2015 г. 
 
Обяснителната бележка е плод на структуриране и синтезиране, в опит да се 
подпомогнат членовете на комисията AGRI чрез систематично излагане на 
възможностите, с които разполагат членовете на ЕП, ако желаят да обмислят 
възможността за допълнителни реформи на ОСП. 
 
В глава 2 се описва структурата на директните плащания след реформата на ОСП от 
2013 г. Отделените от производството плащания под формата на схемата за основно 
плащане и схемата за единно плащане на площ остават единственият най-важен слой, 
но са добавени и други такива, включително плащане за екологизиране и плащане за 
млади земеделски стопани, които са задължителни за държавите членки, както и 
схемите за обвързано с производството подпомагане, подкрепа за дребни земеделски 
стопани и райони с природни ограничения, които не са задължителни за държавите 
членки. Реформата от 2013 г. силно увеличи гъвкавостта, дадена на държавите членки 
по отношение на начина на прилагане на режима на директните плащания.  
 
Формулата за „външно сближаване“ доведе до ограничено, но безпрецедентно 
преразпределение на ресурсите по стълб 1 на ОСП между държавите членки. Тя обаче 
не промени относителната класация на държавите и все още съществуват значителни 
различия в размера на плащанията на хектар, особено между старите държави членки 
и между старите и новите държави членки. 
 
Дванадесет от 18-те държави, които прилагат схемата за основно плащане, все още ще 
използват модела на частично сближаване през 2020 г. Площта на допустимата за 
подпомагане земя вероятно се е увеличила след реформата от 2013 г. Най-
популярната от незадължителните мерки, избрани от държавите членки, е обвързаното 
с производството подпомагане, което е въведено от всички с изключение на Германия. 
Петнадесет държави членки са избрали схемата за дребни земеделски стопани, която 
обхваща 41% от земеделските производители в ЕС и 5% от неговата земеделска земя. 
 
Държавите членки също така се възползват широко от предоставената им гъвкавост да 
определят различни условия за плащането за екологизиране. 
 
В глава 3 се задава въпросът дали новият режим на директни плащания постига 
целите си и дали е подходящ за целта. Доходите на стопанствата остават силно 
зависими от тези плащания. Въз основа на данни от системата за земеделска 
счетоводна информация (СЗСИ) през периода 2004 – 2013 г. приносът на директните 
плащания за нетните доходи на стопанствата е 47%, на другите държавни 
компенсационни плащания – 15% и на доходите от пазара – 38%. През този период 
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средният дял на директните плащания е едва 7% за градинарските стопанства и 101% 
за стопанствата за други тревопасни животни. 
 
С реформата от 2013 г. се въведоха различни мерки в опит да се уеднакви 
разпределението на директните плащания между стопанствата. Прогресивното 
намаляване на плащанията/налагането на горна граница обаче почти не оказа 
въздействие върху разпределението на плащанията между стопанствата, въпреки че 
преразпределителното плащане може да играе по-съществена, макар и все още 
ограничена роля. По-голямата част от директните плащания през настоящия програмен 
период ще продължи да отива при стопанства, чиито приходи от селскостопанска 
дейност са над средните доходи на стопанство. 
 
Ефектите на капитализацията намаляват ползите от директните плащания за 
съществуващите земеделски стопани и повишават разходите за навлизането на пазара 
и растежа на по-младите и разрастващи се земеделски производители. Директните 
плащания забавиха излизането на някои земеделски производители от селското 
стопанство и преразпределянето на земята към по-ефективните стопанства. 
Директните плащания допринасят за стабилизирането на доходите на стопанствата. Те 
обаче не са добре насочени, защото не са специално съсредоточени върху 
стопанствата, които се сблъскват с най-високите равнища на променливост на 
доходите. Обикновено директните плащания имат отрицателна връзка с 
производителността на стопанствата, въпреки че преминаването към отделени от 
производството плащания намали загубите на ефективност, свързани с предишните 
частично обвързани с производството плащания. 
 
Наличните данни все още не могат да ни кажат пряко нищо за свързаните с околната 
среда ползи от практиките за екологизиране. Фактът, че изискването за поддържане 
на постоянни пасища и задължението за диверсификация на културите доведоха до 
минимални промени в земеползването, и фактът, че по-голямата част от включената в 
ЕНП земя се използва за производствени варианти, показват, че сравнени с изходната 
стойност преди екологизирането, допълнителните ползи за околната среда срещу 
разходи в размер на 12 милиарда евро вероятно ще бъдат малко. Изборът за 
екологизиране, направен от държавите членки и земеделските стопани, в повечето 
случаи не предполага, че са взети предвид възможностите за създаване на значителна 
екологична стойност. 
 
Няма конкретни предизвикателства, нито конкретни обществени блага, за които 
подходящият политически отговор да е еднакво, фиксирано, отделено от 
производството плащане на хектар. Съществува необходимост да се преструктурират 
директните плащания в набор от целенасочени плащания, насочени към добре 
определени цели. 
 
Предлагат се три различни модела, които да помогнат да се установят ключовите 
решения за членовете на комисията AGRI относно бъдещето на директните плащания. 

• В модел 1 се приема, че лицата, вземащи решения, ще продължат настоящата 
структура на директни плащания през следващия програмен период, но желаят 
да направят технически корекции на законодателството, за да подобрят 
ефективността му и да опростят администрирането му. 

• В модел 2 се следва примерът на САЩ, където са елиминирани отделените от 
производството директни плащания, а икономиите се използват за въвеждане 
на антициклични плащания или набор от инструменти за стабилизиране на 
доходите. От антицикличните плащания няма полза. Необходимо е ресурсите да 
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се прехвърлят към инструменти за стабилизиране на доходите, но те следва 
основно да се управляват на равнище държави членки. 

• В модел 3 се преразглежда плащането за екологизиране и се разглеждат четири 
различни варианта за неговата замяна. Те включват връщане на задълженията 
за екологизиране към кръстосаното спазване; замяна на задълженията за 
екологизиране посредством вариантен подход на равнище държави 
членки/регион; възприемане на „обвързано с условия екологизиране“, съгласно 
което правото на основно плащане ще бъде обвързано с включването в основна 
мярка за агроекология и климат в рамките на стълб 2; прехвърляне на 
плащането за екологизиране за доброволни мерки за агроекология и климат в 
рамките на стълб 2. 

 
Настоящата система на директни плащания не е нито устойчива в дългосрочен план, 
нито пък създадена за справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват днес и в 
бъдеще ще се сблъскват земеделските стопани и лицата, стопанисващи земи, в Европа. 
В глава 5 се предлага препоръчителна структура за бъдещето на директните плащания 
въз основа на следния набор от принципи: 

• Плащанията следва да бъдат насочени към конкретни цели с ясна ориентация 
към резултатите. 

• Плащанията следва да бъдат преструктурирани в рамките на едностълбова, 
програмирана, многогодишна ОСП. 

• За всички разходи по ОСП следва да се изисква национално съфинансиране. 

• Отделените от производството плащания постепенно следва да се прекратят в 
рамките на предварително обявен преходен период. 

• Икономиите следва да се пренасочат към повече разходи за управление на 
риска, подобряване на конкурентоспособността, действия в областта на климата 
и обществени блага, свързани с околната среда. 

• Правата за получаване на плащане следва да се заменят с договорна рамка 
между земеделските стопани и публичните органи.  

• Кръстосаното спазване и плащането за екологизиране следва да се заменят с 
„обвързано с условия екологизиране“, съгласно което получаването на 
публичната подкрепа ще бъде обвързано с включването в основна 
(повърхностна) екологична схема, разработена от държавата членка. 

• Разпределението на бюджетни средства следва да се основава на стимули, така 
че бюджетите да се разпределят на държавите членки въз основа на 
изпълнението и на потребностите. 

 
Изготвен е примерен бюджет на ОСП през 2025 г., за да се илюстрират ефектите на 
тези различни възможности. Всички елементи в препоръчаната структура за бъдещите 
директни плащания на земеделските стопани са познати в настоящата ОСП. Това, 
което се предлага, е да се преработят тези плащания, за да бъдат по-ефективни за 
постигането на техните цели, по-разбираеми за земеделските стопани, да осигуряват 
по-голяма гъвкавост на националните органи и по-голяма икономическа ефективност 
за данъкоплатците. Създателите на политиката могат да вземат решение относно 
скоростта, с която да се извърши преходът. Това, което е важно, е отделните реформи 
на всеки елемент от режима на директните плащания да са съгласувани с 
предложената дългосрочна посока на развитие. 
 
Ползите от преминаването към по-целенасочен подход обаче са достатъчно 
неопровержими и ще е жалко да има забавяне. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
След 1993 г. общата селскостопанска политика (ОСП) коренно промени подхода си към 
селскостопанските пазари. Новите принципи са ориентация към пазара и директни 
плащания вместо строг контрол върху цените и предлагането. Пазарните мерки бяха 
поддържани, но бяха почти неактивни по отношение на повечето продукти, готови за 
активиране само при изключителни обстоятелства. Беше създаден резерв за кризисни 
ситуации. Беше създадена възможност за помощ за застраховки и взаимоспомагателни 
фондове. Държавите членки се възползваха от тях в различна степен. Въпреки тези 
нови инструменти за управление на риска и на кризите, неотдавнашните подеми и 
кризи разклатиха достатъчно силно селскостопанския сектор, за да поставят под 
въпрос адекватността на новата ОСП за справяне със смущенията на пазара. 

Пазарът на млечни продукти в ЕС беше използван като обект на практическо 
изследване, за да се илюстрира механизмът на действие на една характерна 
селскостопанска криза. За да се илюстрира функционирането на пазара на млечни 
продукти и за да се симулират съпоставителни сценарии на политика, ние се 
базирахме на ad hoc опростен модел, настроен само за периода 2013 – 2015 г.  

Селското стопанство се оказа чувствително към ценовите сътресения, но част от тази 
чувствителност се дължи на настоящата публична интервенция. От въвеждането на 
механизма на реакция на предлагането настоящите преки плащания са част от 
проблема.  

Резервът за кризисни ситуации е твърде слаб като средство за справяне със 
смущенията на пазара. Прехвърлянето на бюджетни ресурси от основните плащания е 
необходимо, за да се осигури правна сигурност във връзка с обезпечаването на 
финансови средства, и е по-адекватно на предизвикателствата, произтичащи от 
нестабилността на цените. Резервът следва не само да открои своята роля за 
подпомагане на земеделски стопанства в затруднено финансово положение, но и също 
така да даде сигнал за бъдещето. Изводите, които следва да се извлекат от кризата на 
банковата система, са следните: да бъдат възпрепятствани рисковите бизнес планове 
и неразумните практики на предлагане и възнаграждавани инициативите на 
земеделските производители за ограничаване на рисковете. 

Последващите лечебни пазарни мерки могат да бъдат ефективни, но те едва ли са най-
доброто решение. Фактът, че изтеглянията на продукти от пазара са ефективни за 
повишаване на цените в краткосрочен план, не подлежи на съмнение, въпреки че 
загубите са неизбежни. Ефективност обаче не означава ефикасност. Ако истинската 
цел е строго стабилизиране, най-добрият вариант е при повишаване на цените 
компетентната институция да продаде публичните запаси. Ясно е, че ОСП от 70-те и 
80-те години на миналия век не беше в състояние да направи именно това, дори с 
минимална степен на успех. 

Основният недостатък на изтеглянията от пазара е, че те идват твърде късно в 
икономическия процес, когато стоките вече са произведени и са предизвикали разходи 
за ресурси. На поддръжниците на подхода за интервенции следва да се припомнят 
трайните излишъци по ОСП от периода преди 1993 г. и слабите стимули за създаване 
на стойност. Поставените цели за публично складиране в общата организация на 
единния пазар трябва да бъдат преработени. Необходимо е да се формулират по-
широки цели от това „да се избягват смущения на пазара“.  

Системата трябва да е в състояние да даде финансови стимули за производителите, 
които желаят да се координират в процесите на предотвратяване и смекчаване на 
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последиците от кризите. Интервенцията води до увеличаване на цените за всички 
производители в рамките на единния пазар, като по този начин се предоставя още 
една форма на обществено благо. Обществените блага обаче са податливи на 
злоупотреби. Следователно интервенцията не е адекватен инструмент за осигуряване 
на подходящи стимули. 

Помощта за частно складиране (ПЧС) изглежда има някои от предимствата на 
публично съхранение, без да ограничава търсенето. Тя би могла да спомогне за 
развитието на възможности за реализация на чужди пазари, но спечелването на 
дялове на чуждестранни пазари за основните продукти е лесно обратимо при 
изгубване на ценовото предимство. ПЧС може да осигури трайно възможности за 
реализация на чужди пазари, ако биха били допустими повече висококачествени 
преработени стоки. По-гъвкаво прилагане на ПЧС би могло да помогне за пълното 
оползотворяване на възможностите за търговска реализация. 

Продоволствената помощ е много по-слабо разпространена в ЕС, отколкото в САЩ, 
където целта е да се увеличи търсенето, като същевременно се помага на бедните. 
Продоволствената помощ едва ли би могла да бъде средство за противодействие на 
смущенията, тъй като основните социални цели са различни.  

До този момент схемите за управление на риска в ЕС са недостатъчно развити, най-
вече по отношение на стабилизирането на доходите. Изделията, покриващи физически 
рискове с обичайна интензивност, могат да бъдат оставени в стълб 2 с оглед на честия 
им местен характер. Управлението и регулирането на ценовия риск обаче са твърде 
тясно свързани с пазарни мерки, които се разработват, финансират и наблюдават 
съгласно принципа на субсидиарност. Те следва да бъдат изготвяни и прилагани във 
връзка с пазарни мерки, и дори с резерва за кризисни ситуации. 

Член 39 от Регламент № 1305/2013 (Инструмент за стабилизиране на доходите) се 
нуждае от преразглеждане и разширяване на обхвата. Определението за доход е 
твърде общо и би могло да доведе до нежелани ефекти от разпределението между 
земеделските стопани и държавите членки и да подкопае еднаквите условия на 
конкуренция в рамките на единния пазар. 

Понятието „взаимоспомагателни фондове“ е подвеждащо; ценовите шокове са 
системни в единния пазар, срещу тях не може да има застраховане чрез събиране на 
вноските на земеделските стопани, които едновременно са изправени пред същите 
ценови шокове. Ние поддържаме схема на „допълващо финансиране“, при която 
средствата на ЕС ще съответстват на вноските на земеделските стопани за участие, 
когато се задейства отпускането на компенсаторни плащания. 

Смекчаването е основната стратегия за преодоляване на външни сътресения.  
Основните инструменти са участието в инструмента за стабилизиране на доходите, 
резервен фонд, ограничаване на експозицията на риск от прекомерна специализация 
или от рискови финансови практики. Интервенциите и изтеглянето от пазара са с 
ограничен обхват, с изключение на продукти като плодовете и зеленчуците, където 
колебанията са изключително големи, най-вече поради природни и външни причини. 

За цикличните сектори са възможни превантивни стратегии, като те са най-ефективни. 
Те изискват обаче предотвратяване на координационната неефективност между 
производители и групи производители, а това може да бъде направено само с 
инструменти на политиката, които да са достатъчно силни, че да въздействат върху 
поведението, но и достатъчно меки, за да се избегне политическа неефективност във 
връзка с производствените квоти. 
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Обещаващото бъдеще за селското стопанство в ЕС надхвърля подобряването на 
стабилността на цените и доходите. Създаването на стойност и разпределянето на 
стойността по хранителната верига, функционирането на единния пазар с цел 
гарантиране на равни условия за конкуренция и ценовата и неценовата 
конкурентоспособност на селскостопанския сектор на ЕС са въпроси от стратегическо 
значение. ОСП и единните пазарни мерки по общата организация на пазара (ООП) 
отчасти са насочени към някои от тях, въпреки че ОСП е прекалено съсредоточена 
върху селското стопанство, а не върху хранителната промишленост.  

Компетентните органи в областта на конкуренцията разполагат с достатъчно 
правомощия да следят картелите, но изглеждат благосклонни към сливанията и 
концентрацията на групи купувачи в сектора на дистрибуцията, като икономическата 
логика на тази практика е спорна.  

Препоръчваме общ подход, основан на „меко регулиране“, т.е. да се гарантира 
справяне с пазарните проблеми при същевременно избягване на пропуски от страна на 
правителството. От съществено значение са стимулите, които политиката предоставя 
на агентите. 

Предлагаме всички инструменти на политиката, които оказват пряко или косвено 
влияние върху нестабилността на цените и доходите, да бъдат обединени в единна 
рамка като трети стълб. 

Целта е пазарните мерки, резервът за кризисни ситуации, подкрепата за схеми за 
управление на ценовия риск и основните плащания взаимно да се подкрепят, а не да 
си противоречат, а принципът следва да бъде кръстосано спазване с цел 
предотвратяване на кризи между ползите от политиката и на участието в установения 
ред. По-специално допустимостта на основните плащания и на спешните помощи от 
резерва трябва да става при условие, че се участва в инструмента за стабилизиране на 
доходите и се спазват правилата на политиката за преодоляване или предотвратяване 
на пазарните кризи, като например ограничаване на предлагането в период на 
повишаване на цените. Поуките от синдрома „прекалено голяма, за да [бъде оставена 
да] фалира“ от банковата криза разкриха последиците от благосклонното регулиране 
за поведението, ориентирано към поемане на риск, и риска от повторение на кризата.  

За да се осигури съгласуваност на публичното действие във времето, за да се отговори 
на асиметричното търсене за публично действие и за да се установи политически 
баланс между институциите в тристранната процедура относно регулирането на 
пазара, отделянето на прилагането от разработването на политиката ще изгради по-
устойчива институционална рамка. Институциите в тристранната процедура ще 
изработят цели и правила за действия, които да гарантират справедливост на 
правилата още в началото на многогодишната финансова рамка. Програмата, заложена 
в дадения от институциите в тристранната процедура мандат, ще се изпълнява от 
независим орган.  

Ако не бъде постигнат баланс, осигуряващ макар и ограничено, но справедливо 
регулиране на селскостопанските пазари, това ще доведе до проблеми, придружени от 
дълбоки кризи, политическо напрежение и загуба на доверие в европейските 
институции.  

По-долу са откроени някои от 27-те предложения, направени в изследването: 

• въвеждане на нова структура на стълбове, която в по-голяма степен съответства 
на субсидиарността и на разликата между европейски и местни публични блага; 
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• реорганизация на директните плащания и засилено използване на резерва за 
кризисни ситуации; 

• създаване на независим административен орган, който да предприема 
пазарните мерки и подпомага схемите за управление на риска, и който да е 
овластен с мандат, произтичащ от преработени мерки по ООП; 

• интегриране на пазарните мерки с инструмента за стабилизиране на доходите и 
запазване на основните плащания в рамките на всеобхватна и взаимно 
подкрепяща се система за предотвратяване и смекчаване на кризи; 

• прилагане на кръстосано спазване с цел предотвратяване на кризи и 
разпределяне на помощ, съвместима със стимули, с цел взаимно засилване на 
инструментите на политиката; 

• изместване на фокуса от управлението на кризи към тяхното предотвратяване и 
предприемане на действия в периодите на ценови балони и в случаите на 
колапс. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
Анализът на развитието на европейската политика за развитие на селските райони 
показва, че тя е създадена преди почти три десетилетия. С определянето на втория 
стълб с решенията по Програма 2000 развитието на селските райони се превърна в 
отделна структурна част от по-широкообхватната ОСП. Последващото развитие на 
политиката за развитие на селските райони предполага постепенно нарастване на 
нейния политически приоритет.  

Широкият обхват на неселскостопанските политики, оказващи влияние върху селските 
райони, води до напреженията между секторните и териториалните мерки, като 
аспектът на съгласуваност на ОСП и политиката на сближаване продължава да е от 
изключително значение във всички програмни периоди.  

Това доведе до многократни обсъждания във връзка с целите, приоритетите, мащабите 
и организацията на политиката за развитие на селските райони, както и до амбиции за 
по-стратегически и интегриран подход, насочен към устойчиво и балансирано 
териториално развитие.  

Предизвикателствата по отношение на следващата реформа засягат в частност 
адаптирането на нормативната уредба с цел да се подкрепи едно по-ефективно 
прилагане, използването на териториалните активи и потенциал на регионално 
равнище и осигуряването на стимули за стратегии за насърчаване на иновациите и за 
развитие на условията в селските райони. 

Развитието на селските райони в Европейския съюз 

Селските райони се характеризират все повече с интеграция в техния по-широк 
пространствен контекст. Тази тенденция се засилва през последните десетилетия 
поради непрестанните социално-икономически и технологични промени, въздействието 
върху екологичните резултати и като цяло поради мрежа от взаимоотношения, които 
трансформират предизвикателствата и възможностите в селските райони.  

По-специално, силите на глобализацията и укрепването на взаимовръзките между 
селските и градските райони поставят „аспектите на сродност“ на селските райони и 
отношенията на „близост“ на първо място в дневния ред. Множеството движещи 
механизми, участващи в тази сложна структура, изискват подход към селските райони, 
който включва оценка на политическите действия от страна на широк кръг сектори и 
по-големи усилия за съгласуваност на тези действия.  

Селските райони са класифицирани на международно равнище, за да се даде 
възможност за сравнителна оценка на условията в селските райони и постиженията на 
политиката. Първата съгласувана на международно равнище класификация, 
предоставена от ОИСР (1994 г.), е преразгледана и усъвършенствана от Европейската 
комисия/Евростат и впоследствие е приета отново от ОИСР. В много други типологични 
проучвания се изтъкват ограниченията на ясно определените териториални категории 
(за селски и градски райони), като се посочват големи сфери на преход между тях, 
както и значението на взаимоотношенията между селските и градските райони. Дори 
още по-важен за бъдещата политика за развитие на селските райони е фактът, че сред 
селските райони може да се открият съществено различаващи се типове, които 
вероятно следва да бъдат отразени в политическите подходи.  

Анализът на изпълнението на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) е 
съсредоточен върху извлечените поуки в началото на настоящия програмен период 



Бъдещето на развитието на селските райони 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 11 

2014 – 2020 г. Проучванията сочат, че преобладават по-скоро постепенни промени в 
програмите за развитие на селските райони, което е в подкрепа на оценката, че ОСП и 
развитието на селските райони са област на политиката с голяма зависимост от 
миналото и инерция в сравнение с оценката на нуждите. Новата структура на стълб 2, 
с шест приоритета спрямо предишните три (или четири) „оси“ на програмните 
дейности, не доведе до съществени промени в разпределянето на финансовите 
ресурси към инструментите. 

Налице са няколко промени в програмите (на равнище държави членки и региони) по 
отношение на предходния период, които станаха възможни посредством механизма за 
прехвърляне на средства между двата стълба на ОСП, което даде възможност за 
повече средства за стълб 2 в редица държави и доведе до увеличение на общите 
финансови ресурси на ЕЗФРСР с около 3%.  

Най-важната констатация от оценката на текущото прилагане на програмите за 
развитие на селските райони е, че в рамките на структурата на общата политика е 
постигнато значително многообразие на национално и регионално равнище при 
програмните стратегии и определянето на приоритетите. Това голямо многообразие на 
прилагането се тълкува като отражение на различните нужди на селските райони, но и 
като резултат от различни стратегически съображения.  

Съществуват малко доказателства, че стълб 2 на ОСП постига значително ползотворно 
въздействие по отношение на намаляването на териториалните различия. Развитието 
на селските райони е въпрос, който се пресича с политическия дебат за ОСП и 
политиката на сближаване. Подкрепата за развитието на районите с природни 
ограничения и ориентацията към устойчиво селско стопанство ще останат в основата 
на програмите за развитие на селските райони. Освен това аспектите на съгласуване 
между ОСП и други политики, оказващи въздействие върху селските райони, ще 
придобият още по-голямо значение.  

В тази сложна и оспорвана политическа ситуация не е лесна задача да се отсеят 
основните изводи във връзка с обсъждането на реформата. Гледните точки на 
различните заинтересовани страни и стратегиите на държавите включват редица 
различни очаквания за бъдещето на политиката за развитие на селските райони – от 
продължаването по същество на програмата за развитие на селските райони и 
архитектурата на ОСП (само с минимално преразглеждане на стълб 2), от една страна, 
до преминаване към многосекторна „политика на сближаване на селските райони“, 
насочена към вътрешно развитие на пълния обхват на териториалния капитал, от 
друга.   

Насоките при предстоящото обсъждане ще трябва да уточнят целите по отношение на 
селските райони, обсъждането на съответните критерии за оценка на нуждите на 
програмата, акцент върху вариантите в отговор на различните становища и 
възможности за развитие, интензивно разглеждане на бъдещата структура и рамка на 
програмата, с цел да се засилят процедурите за целенасочено прилагане и ефективно 
управление, и подробен анализ на прегледа на приоритетите на бъдещите програми за 
развитие на селските райони.  

Насоки за реформата след 2020 г. 

Всички обсъждания и налични доказателства създават голям интерес за продължение 
и бъдещо адаптиране на програмите за развитие на селските райони. Радикалното 
преструктуриране на договореностите по ЕСИ фондовете вероятно не е реалистична 
цел. Вместо това предварителното обсъждане на реформата следва да е насочено към 
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ребалансиране на интервенционната логика в рамките на настоящата структура на 
стълб 2. Например все по-голяма е загрижеността относно липсата на 
„целенасоченост“ и ефективност на изпълнението. По-конкретно, следните основни 
въпроси се считат за изключително важни за бъдещата реформа на политиката за 
развитие на селските райони: 

Разнообразието на селските райони и различните нужди и възможности следва 
да заемат по-голямо място в програмирането на политиката за развитие на селските 
райони. Един „ориентиран към местните условия“ подход би могъл да засили 
значението на настоящите условия за подбора на приоритети в програмите за развитие 
на селските райони.  

Нещо повече, необходим е по-силен териториален акцент при разпределянето на 
средствата с цел справяне със специфичните за регионите предизвикателства, 
изразяващи се, например, в изоставени земи, тенденции за маргинализация и селски 
райони с особено висок риск от бедност. Тези ситуации са най-вече свързани с „нови“ 
държави членки, с региони в средиземноморските държави и с райони с природни 
ограничения, както и с отдалечени региони в други държави от ЕС.  

Освен териториалните аспекти програмите за развитие на селските райони трябва да 
демонстрират по-ясно отколкото до момента, че са от полза за всички хора в 
селските райони и оказват въздействие върху целите общности. Тази (текуща) промяна 
на насочеността на вниманието на бенефициентите следва да осигури съответното 
въздействие върху местните икономики и общности и да предостави значително 
(положително) въздействие върху благосъстоянието на селските райони.  

За да се засили прилагането на програмата, по-специално в регионите с недостатъчно 
участие, следва да се обърне конкретно внимание на действията за изграждане на 
капацитет, развитие на знания и участие в местното развитие. На тези „меки“ мерки 
за подкрепа е необходимо да бъде даден по-голям приоритет в конкретни региони с 
цел преодоляване на „низходящата спирала“ и тенденциите за миграция. 

Редица „социални“ мерки вече са включени в програмите за развитие на селските 
райони; за да станат те по-ефективни, са необходими значителен приоритет и дял на 
финансиране, както и по-нататъшно разработване на тези мерки, с цел постигане на 
(измеримо и значимо) въздействие за различните видове селски региони. 

Подходът на инициативата LEADER и за водено от общностите местно развитие, както и 
мярката за сътрудничество, са инструменти с голям потенциал за процесите, свързани 
с участието и стратегиите за местно развитие, и за създаването на идентичност. 
Продължаващите процеси на консултация и обучение по отношение на прилагането на 
тези инструменти следва да се използват в бъдещия процес на реформа.  

Преди всичко селските райони следва вече да не се разглеждат само като места с 
проблеми в развитието и подчинени на градските райони, а като разполагащи със 
значителни възможности места, които следва да бъдат непрекъснато подкрепяни с цел 
постигане на желаните въздействия (вж. също обсъжданията от конференцията „Корк 
2.0“. От основно значение за оползотворяването на този (специфичен за отделните 
места) потенциал са разумната и внимателно адаптирана система за управление на 
земята, която позволява устойчиво развитие, както и насочеността към аспектите 
на социалните иновации.  
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