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КРАТКА ОБОСНОВКА

Свързаните с развитието на селските райони аспекти на общата селскостопанска 
политика продължават да бъдат изключително важна част и висш приоритет в 
настоящата реформа. Реформата се стреми да запази структурата с два стълба, като 
бюджетът за всеки стълб в номинално изражение се запази на своето равнище от 
2013 г. и вниманието бъде ясно насочено към постигане на резултати по основните 
приоритети на ЕС. ОСП следва да остане политика със стратегическо значение за 
осигуряване на най-ефективния отговор на предизвикателствата пред политиката и на 
най-ефикасното използване на бюджетните ресурси. Инструментите в стълб ІІ следва 
да предоставят на държавите членки по-голяма свобода да вземат решения, 
съответстващи на местните им особености. 

Тъй като Общата селскостопанска политика стана по-сложна с течение на годините, по-
доброто регулиране и значително намаляване на бюрокрацията за земеделските 
стопани трябва да съставлява важен елемент на бъдещата ОСП. Всяка неоправдана и 
прекомерна административната тежест и разходи за националните органи следва да се 
избягват, особено с оглед на провежданата от държавите членки фискална 
консолидация и недостига на ресурси. Необходими са целенасочени разходи, за да се 
гарантира добро управление на финансовите средства на Съюза по отношение на 
предоставянето на обществени блага от първостепенно значение чрез 
многофункционалната ОСП. Освен това реформата си поставя за цел създаването на 
ефикасни и дълготрайни инструменти за повишаване на ефективността в сектора на 
селското стопанство.

Целта на предложението на Комисията е определянето на конкретни политически 
варианти, за да се отговори на бъдещите предизвикателства пред селското стопанство и 
селските райони и за постигане на определените за ОСП цели. Предвижда се укрепване 
на мерките, свързани с околната среда, при същевременно увеличаване на средствата, 
за да се разгледат тези въпроси на териториална основа. Също така средствата, 
разходвани за стълб ІІ, следва да са насочени в по-голяма степен към заетите в селското 
стопанство. 

Накратко, Комисията предлага развитието на селските райони да бъде включено в обща 
стратегическа рамка с други фондове на ЕС със споделено управление, със засилен, 
ориентиран към резултатите подход и при спазване на по-ясни и усъвършенствани 
предварителни условия. Стълб ІІ на ОСП следва да работи по координиран и допълващ 
начин със стълб I и с други фондове на ЕС (по-конкретно Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Фондовете са обхванати от 
Обща стратегическа рамка (ОСР) на равнището на ЕС, която ще бъде транспонирана в 
договори за партньорство на национално равнище, включващи общи цели и правила за 
тяхната работа. Определянето на общи правила за всички фондове, функциониращи в 
обхвата на Обща стратегическа рамка, ще улесни обработката на проектите както за 
бенефициерите, така и за националните органи, и също така ще улесни изпълнението на 
интегрирани проекти.

От първостепенно значение е при отпускането на плащания да се гарантира спазването 
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на изискванията от обществен интерес.  

Този доклад е изготвен въз основа на общите финансови суми, предвидени от 
Комисията за ОСП в следващата многогодишна финансова рамка. Основни промени в 
това предложение ще предполагат преразглеждане на съдържанието на това становище.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по земеделие и развитие на 
селските райони да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 51– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От средствата, посочени в 
параграф 1 се отделя сума в размер на 
30 млн. EUR, която се използва за 
финансиране на наградата за 
новаторско местно сътрудничество, 
посочена в член 56.

заличава се

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 56 заличава се
Награда за новаторско местно 

сътрудничество в селските райони
Средствата по член 51, параграф 2 се 
използват за финансиране на 
връчването на награда на проекти за 
сътрудничество, които включват 
най-малко два субекта от различни 
държави-членки и които реализират 
новаторска местна концепция.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 57 заличава се
Покана за представяне на 

предложения
1. Не по-късно от 2015 г. и всяка 
година след това Комисията отправя 
покана за представяне на 
предложения с цел връчването на 
наградата, посочена в член 56. 
Последната покана за представяне на 
предложения се отправя не по-късно 
от 2019 г.
2. В поканата за представяне на 
предложения се посочва тема за 
предложенията, която е свързана с 
един от приоритетите на Съюза за 
развитие на селските райони. Темата 
също така е подходяща за изпълнение 
чрез сътрудничество на 
транснационално ниво.
3. Поканата за представяне на 
предложения се отнася за местни 
групи за действие и за отделни 
субекти, които си сътрудничат за 
целите на конкретния проект.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 58 заличава се
Процедура на подбор

1. Заявленията за наградата се 
подават от кандидати от всички 
държави членки до съответната 
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национална мрежа за селските 
райони, която отговаря за 
предварителния подбор на 
заявленията.
2. Националните мрежи за селските 
райони създават съставена от 
техните членове комисия от 
независими експерти за 
предварителен подбор на 
заявленията. Предварителният 
подбор на заявленията се извършва 
въз основа на критерии за изключване, 
подбор и възлагане, определени в 
поканата за представяне на 
предложения. Всяка национална 
мрежа за селските райони избира 
предварително не повече от 10 
заявления и ги изпраща на 
Комисията.
3. Комисията отговаря за подбора на 
петдесет печеливши проекта 
измежду заявленията, които са 
предварително подбрани във всички 
държави-членки. Комисията създава 
инициативна група ad hoc, съставена 
от независими експерти. 
Инициативната група подготвя 
подбора на печелившите заявления 
въз основа на критериите за 
изключване, подбор и възлагане, 
определени в поканата за представяне 
на предложения.
4. Комисията, посредством акт за 
изпълнение, взема решение относно 
списъка от проекти, на които се 
връчва наградата.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59 заличава се
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Финансова награда – условия и 
изплащане

1. Като условие за допустимост на 
проектите за наградата, времето, 
което е необходимо за приключването 
им, не надвишава две години от 
датата на приемане на акта за 
изпълнение, с който се връчва 
наградата. Периодът за 
осъществяването на проекта се 
определя в заявлението.
2. Наградата се дава под формата на 
еднократна сума. Размерът на 
плащането се определя от 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, в съответствие с 
критериите, определени в поканата 
за представяне на предложения, и 
като се вземат под внимание 
очакваните разходи за 
осъществяването на проекта, 
посочени в заявлението. 
Максималната награда за един 
проект не надвишава 100 000 EUR.
3. Държавите-членки изплащат 
наградата на печелившите 
кандидати след като се уверят, че 
проектът е изпълнен. Съответните 
разходи се възстановяват от 
Европейския съюз на държавите-
членки в съответствие с 
разпоредбите на дял IV, глава II,
раздел 4 от Регламент (ЕС) 
№ HR/2012. Държавите членки могат 
да вземат решение да изплатят 
изцяло или частично сумата на 
наградата на печелившите 
кандидати преди да се уверят, че 
проектът е изпълнен, но в този 
случай те поемат отговорността за 
разходите докато се удостовери 
изпълнението на проекта.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 60 заличава се
Правила относно процедурата,
сроковете и сформирането на 

инициативната група
Комисията постановява подробни 
разпоредби за процедурата и 
сроковете за подбора на проекти и 
правилата за създаването на 
инициативната група от независими 
експерти, посочена в член 58, 
параграф 3, чрез актове за изпълнение. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
съгласно процедурата по разглеждане, 
посочена в член 91.
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