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КРАТКА ОБОСНОВКА

Развитието на селските райони е важна част от устойчивото развитие на регионите в 
Европейския съюз. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР)1 не е свързан само с общата селскостопанска политика, а е в тясна връзка и с 
целта на Европейския съюз за насърчаване на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Европейския съюз, както е установено в член 174 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Поради тази причина 
Комисията предложи, за целите на многогодишното финансово планиране, обща 
стратегическа рамка за всички фондове (наричани по-нататък фондове по „ОСР“) за 
EЗФРСР. Всички фондове в този рамков регламент следва съвместно да допринасят за 
устойчивото регионално развитие, а по този начин и за цялостното хармонично 
развитие на ЕС. Общата рамка за фондовете по ОСР е предназначена да гарантира, че 
общите цели се преследват с инвестициите от всички фондове. Фондовете са 
предназначени да се съчетават за увеличаване на взаимодействието при предоставяне 
на ресурсите и следователно за гарантиране на максимална добавена стойност. 
Същевременно целта е да се намалят бюрократичните пречки, които възпрепятстват 
местните организатори на проекти да използват повече от един фонд. Именно селските 
райони извличат ползи от интегрираното използване на всички фондове по ОСР. 
Определени засегнати групи, като например ромското население, могат да бъдат 
подкрепяни, както може да се преодолее и едностранната зависимост на определени 
региони от монополистки производства. Предпоставка за това е високата степен на 
хармонизиране на правилата за прилагане и на изискванията за контрол за всички 
фондове. Същевременно общият рамков регламент съдържа общи принципи, като 
партньорството и многостепенното управление, съответствието с приложимото право 
на ЕС и приложимото национално право, насърчаването на равенството между мъжете 
и жените, защитата срещу дискриминация, както и насърчаването на устойчивото 
развитие.

За да може да бъде създадена по-голяма европейска добавена стойност, дейностите на 
фондовете по ОСР, на ЕФРР, КФ, ЕСФ, ЕЗФРСР и на ЕФМДР следва да подкрепят 
общите приоритети на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Тези приоритети отразяват водещите цели и инициативи на стратегия „Европа 
2020“ във вида, в който са приети от Европейския Съвет.

Въпреки това в много случаи Комисията не съумя да постигне последователно 
прилагане на тези точки в регламента за ЕЗФРСР. Предложените в този доклад 
изменения имат за цел да доведат до общо виждане по важните въпроси, за да се 
улесни съвместното програмиране на фондовете. Решаващо за докладчика обаче е, че 
ЕЗФРСР може да се използва с другите фондове по ОСР в мултифондове или в 
съвместни оперативни програми за укрепване на взаимодействието на различните 
фондове, по-специално на местно равнище. Основните опори за това са заложени в 
Общия регламент (РОР/2012), а не в регламента за ЕЗФРСР. Въпреки това докладчикът 
изменя съответните параграфи от регламента за ЕЗФРСР с оглед улесняването на 
                                               
1 РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
COM(2011) от 19.10.2011 г.
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възможността за съвместни оперативни програми с други фондове по ОСР. Тя предлага 
например държавите членки от преходните райони да могат да адаптират дела от 
съфинансирането от ЕС към другите фондове по ОСР в съвместна програма.

Докладчикът подкрепя намерението на Комисията да се определят селските райони с 
цел засилване на акцента на ЕЗФРСР върху тези области. Би било жалко, ако това 
доведе до изоставяне на функционалния териториален подход. Ако селските райони 
бъдат разглеждани изолирано, насърчаването на тяхното устойчиво развитие няма да 
бъде възможно. Ако обаче икономическите и културните връзки между града и селото 
и между регионите бъдат подкрепени, това със сигурност ще бъде от полза за селските 
райони. Поради това е нужно определението на селските райони да включва и 
функционалните области, за да бъде гарантиран успехът на местните стратегии за 
развитие.

С метода LEADER общата стратегическа рамка за фондовете по ОСР използва 
положителния опит от повече от 20 години развитие на селските райони. С метода 
LEADER засегнатата част от населението взема участие в устойчивото развитие на 
своето жизнено пространство. Методът LEADER е в световен мащаб най-успешният 
начин за възстановяване на селските райони и укрепва социално-икономическото им 
развитие в цялото им многообразие. Така нареченият подход „отдолу нагоре“ използва 
познанията на местното население по отношение на най-добрите решения за 
преодоляване на неравностойното положение на някои региони и разкрива непознат 
досега потенциал за развитие, както и нови възможности за заетост. Обратно, методът 
прехвърля отговорността за развитието върху местното население. Тази комбинация от 
хоризонтално и вертикално партньорство е показала, че разработените на местно 
равнище мерки могат да се преплитат и по този начин да оказват изключително голямо 
въздействие върху създаването на работни места в селските райони. Активното участие 
на хората в развитието на тяхното жизнено пространство засилва идентификацията им 
с него и противодейства на тенденцията за напускане на селските райони. Това може да 
помогне за предотвратяването на отрицателното демографско развитие. В крайна 
сметка местното население допринася активно за постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ на ЕС. Ето защо основна цел на докладчика в настоящото становище е 
на метода LEADER да бъдат предоставени по-широки възможности за регионално 
развитие, най-вече в областите с териториално значение, а именно приоритетите на ЕС 
3, 4, 5 и 6 от регламента за ЕЗФРСР. Методът LEADER представлява най-популярният 
инструмент на Европейския съюз на местно равнище. Той има решаващ принос за 
видимостта на ЕС сред гражданите.

Както е описано подробно и илюстрирано от Комисията в нейния работен документ 
относно бъдещите предизвикателства за регионите, озаглавен „Региони 2020“1, 
изменението на климата може да окаже огромно въздействие върху икономическите, 
социалните и екологичните системи на регионите. Например в региони с висок риск от 
настъпване на суша съществуват потенциални конфликти във връзка с подходящото 
използване на ограничените водни ресурси. Броят на районите, в които съществува 
потенциална опасност от наводнения, ерозия на бреговете или пожари, се увеличава. 
Особено засегнати са селското стопанство и селският туризъм, тъй като те зависят от 

                                               
1 SEC (2008) 2868 окончателен от 14.11.2008 г.
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екосистемните услуги и от природните ресурси. Същевременно тези сектори са най-
големият източник на работни места в селските райони. В някои случаи може да бъде 
поставена под въпрос дори обитаемостта на селските райони. По тази причина на 
практиките на стопанисване на земята, както и на опазването на климата и на ресурсите 
в селското стопанство се придава териториално измерение. Те имат решаваща роля за 
запазване на естествената среда в селските райони и за благосъстоянието на 
населението в тези райони. Този аспект е очевиден и в измененията, предложени от 
докладчика. По този начин тя включва комплексния характер на стратегиите за 
развитие на селските райони в разискванията.

В крайна сметка целта трябва да бъде оптималното и най-ефективно използване на 
ограничените финансови ресурси на ЕС с оглед постигане на устойчиво развитие на 
селските райони, като по този начин се повишава благосъстоянието на местното 
население. Благосъстоянието обаче не се измерва само по отношение на БВП. Както 
беше обяснено в документа на Комисията „Отвъд БВП“1, БВП не е показател за 
устойчивостта в областта на околната среда или за социалната интеграция. С подхода 
за развитие, насочен към интеграция и участие, обаче може да бъде постигнато 
действително благосъстояние в селските райони.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата, 
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, зависещи от 
селското и горското стопанство, 

                                               
1 COM(2009)0433.
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ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и устойчивото развитие на 
селските райони, включително 
връзките между градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество.
За тази цел трябва да бъде отчетено 
разнообразието на условията, които 
дават отражение върху селските райони 
с различни характеристики или 
различни категории потенциални 
бенефициери и междусекторните цели 
във връзка с иновациите, околната среда 
и изменението на климата. Дейностите 
за смекчаване на последиците следва да 
са свързани с ограничаване на емисиите 
в селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 

(9) Държавите членки следва да са в 
състояние да включат в своите програми 
за развитие на селските райони 
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тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, дребни стопанства, 
планински райони и изграждането на 
къси вериги на доставки. Тематичните 
подпрограми следва да се използват 
също за създаване на възможности за 
вземане на мерки за преструктуриране 
на селскостопанските сектори, които 
имат решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

тематични подпрограми за задоволяване 
на специфичните нужди в районите с 
особено значение за тях, като вземат 
предвид връзките между градовете и 
селата и междурегионалното 
сътрудничество. Тематичните 
подпрограми следва да обслужват, 
наред с други, млади селскостопански 
производители, занимаващи се със 
селско стопанство жени, дребни 
стопанства, планински райони и 
изграждането на къси вериги на 
доставки. Тематичните подпрограми 
следва да се използват също за 
създаване на възможности за вземане на 
мерки за преструктуриране на 
селскостопанските сектори, които имат 
решаващо въздействие върху 
развитието на селските райони. Като 
средство за укрепване на ефикасната 
намеса на такива тематични 
подпрограми на държавите членки 
следва да се разреши да предоставят по-
големи размери на помощта за някои 
дейности в обхвата на тези програми.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.

(14) Развитието и специализацията на 
селското и горското стопанство и 
конкретните предизвикателства, пред 
които се изправят микро-, малките и 
средните предприятия (наричани по-
нататък „МСП“) в селските райони, 
изискват подходящо ниво на техническо 
и икономическо обучение, както и 
увеличаване на възможностите за 
достъп до и обмен на познания и 
информация, включително под формата 
на разпространение на най-добрите 
производствени практики в областта на 
селското и горското стопанство.
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Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да
бъдат пригодени към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, а също така и 
схеми за краткосрочен обмен на опит и 
посещения на стопанства. Придобитите 
знания и информация следва да 
позволят на селскостопанските 
производители, собствениците на гори, 
заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските
МСП да повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности.

Дейностите за трансфер на знания и 
информация не трябва да бъдат 
единствено под формата на 
традиционни курсове за обучение, а да
използват и системата за учене през 
целия живот, която също следва да 
бъде пригодена към нуждите на 
участниците в селскостопанската 
дейност. Ето защо следва да се 
подпомагат и семинари, индивидуално 
обучение, демонстрационни дейности, 
акции за осведомяване, регионални 
платформи, служещи за обмен на 
опит, а също така и схеми за 
краткосрочен обмен и посещения на 
стопанства. Придобитите знания и 
информация следва да позволят на 
селскостопанските производители, 
собствениците на гори, сдруженията и 
мрежите за развитие на селските 
райони, заетите лица в хранителната 
промишленост и селскостопанските
микро- и малки предприятия да 
повишат по-специално своята 
конкурентоспособност и ефективното 
използване на ресурсите и да подобрят 
своите екологични показатели, като 
същевременно допринасят за 
устойчивостта на икономиката в 
селските райони. За да се гарантира 
ефективното постигане на тези 
резултати от трансфера на знания и 
действията за осведомяване, е нужно 
доставчиците на услуги по трансфер на 
знания да разполагат с всички 
необходими възможности и 
публичните и публично-частните 
партньорства да се насърчават да 
предоставят услуги, насочени към 
всички социални категории.

Обосновка

Чрез системата за учене през целия живот ще бъде възможно в този сектор да се 
привличат лица от други сектори.

Изменение 4
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови области на 
дейност, нови предприятия, свързани 
със селското и горското стопанство,
или нови инвестиции в 
неселскостопански дейности, нови 
инвестиции в социалното селско 
стопанство и нови инвестиции в 
туристически дейности е от 
централно значение за развитието и 
конкурентоспособността на селските 
райони. Дадена мярка за развитие на 
стопанствата и предприятията следва да 
улеснява първоначалното установяване 
на млади селскостопански 
производители и структурното 
приспособяване на техните стопанства 
след първоначалното им установяване, и 
да насърчава предприемачеството 
сред жените, включително във връзка 
със стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
се насърчава развитието на малки 
стопанства, свързани със селското и 
горското стопанство, които са 
потенциално жизнеспособни от 
икономическа гледна точка. С цел 
гарантиране на жизнеспособността на 
новите икономически дейности, 
предвидени в тази мярка, помощта 
следва да се предоставя само при 
представянето на бизнес план. Помощта 
за създаване на предприятия следва да 
обхваща единствено първоначалния 
период от жизнения цикъл на 
предприятието и да не се превръща в 
оперативна помощ. Следователно, ако 
държавите членки са избрали да 
предоставят помощ на вноски, тези 
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селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

вноски следва да се отпускат за 
максимален период от пет години.
Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) № 
DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на друг 
селскостопански производител, който не 
участва в тази схема

Обосновка

Мерките за инвестиции следва да са на разположение и за разширяването на 
дейността на стопанствата в областта на туризма (ваканция на село) и в 
социалната сфера (Green Care).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) МСП формират гръбнака на
икономиката в селските райони на ЕС.
Развитието на стопанства и 
неселскостопански предприятия следва 
да е насочено към насърчаване на 
заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, 
запазване на вече съществуващите 
работни места, намаляване на сезонните 
колебания в заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
междуотраслови връзки. Следва да се 

(22) МСП формират гръбнака на
устойчивата икономика в селските 
райони на ЕС. Развитието на стопанства 
и неселскостопански предприятия 
следва да е насочено към насърчаване 
на заетостта и разкриване на качествени 
работни места в селските райони, преди 
всичко за млади хора, запазване на вече 
съществуващите работни места, 
намаляване на сезонните колебания в 
заетостта, развитие на 
неселскостопанските сектори извън 
селското стопанство, преработката на 
селскостопански продукти и 
хранително-вкусовата промишленост, 
като същевременно се насърчават 
бизнес интеграцията и местните 
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насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.

междуотраслови връзки в 
съответствие с устойчивото 
регионално развитие. Следва да се 
насърчават проекти, които обединяват 
едновременно земеделие, селски 
туризъм — чрез насърчаване на 
устойчив и отговорен туризъм в 
селските райони, природно и културно 
наследство, както и инвестициите в 
енергия от възобновяеми източници.
Устойчивото развитие на селските 
райони следва да се укрепва чрез 
насърчаване на връзките между 
градовете и селата и на 
междурегионалното сътрудничество.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е
основен елемент от всяко усилие за 
реализиране на потенциала за растеж и 
насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
В съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 

(24) Изграждането на местна 
инфраструктура и местни основни 
услуги в селските райони, включително 
за дейности за отдих и културни 
дейности, обновяването на селата и 
дейностите, насочени към 
възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на 
селата и ландшафта в селските райони, е 
елемент, без който е невъзможно 
реализирането на потенциала за растеж 
и насърчаване на устойчивостта на 
селските райони. Устойчивото 
развитие на селските райони следва 
да се укрепва чрез насърчаване на 
връзките между градовете и селата и 
на междурегионалното 
сътрудничество. Ето защо следва да се 
предоставя помощ за действия с тези 
цели, включително достъпа до 
информационни и комуникационни 
технологии и развитието на скоростна и 
високоскоростна широколентова мрежа.
Предимство следва да бъде отдавано 
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селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

на инициативи за водено от 
общностите местно развитие. В 
съответствие с тези цели следва да се 
насърчава развитието на услуги и 
инфраструктура, които водят до 
социално приобщаване и обръщане на 
тенденциите за социален и 
икономически спад и обезлюдяване на 
селските райони. С оглед постигане на 
максималната ефективност за тази 
помощ, обхванатите проекти следва да 
се изпълняват в съответствие с 
плановете за развитие на общините и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, разработени от 
една или повече селски общности. С 
оглед осигуряване на съгласуваност с 
целите на Съюза във връзка с климата, в 
съответствие с член 290 от Договора на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на видовете 
инфраструктура за енергия от 
възобновяеми източници, които са 
допустими за подпомагане.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат
биофизични критерии, подкрепени с 
убедителни научни доказателства. 
Следва да се приемат преходни 
режими с цел да се улесни 

(33) С оглед гарантиране на ефикасното 
използване на фондовете на ЕС и 
еднакво третиране на селскостопанските 
производители на цялата територия на 
ЕС планинските райони или районите с 
природни или други специфични 
ограничения, следва да се определят в 
съответствие с обективни критерии.
Когато става дума за райони с природни 
ограничения, това следва да бъдат 
критерии, подкрепени с убедителни 
научни доказателства, като тези 
критерии отчитат специфичните 
характеристики и целите за 
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постепенното спиране на 
плащанията в районите, които 
повече няма да се считат за райони с 
природни ограничения, в резултат на 
прилагането на тези критерии.

развитие на съответните райони и са 
съобразени с мащаба на присъщите на
тези райони неблагоприятни 
природни условия и вида производство 
и/или икономическа структура на 
стопанствата в определен район.

Обосновка

Резултатът от съобщението на Комисията за по-точно насочване на помощите за 
земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия 
(СOM(2009)0161) е незадоволителен. Следва да се вземат предвид конкретните 
обстоятелства в държавите членки. Следва да има достатъчно възможности за 
диференциация по вид производство.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на 
оперативните групи, консултантските 
услуги и изследователите, участващи в 
изпълнението на дейности, насочени 
към иновациите в селското стопанство.
Тя следва да се финансира като част от 
техническата помощ на равнището на 
ЕС.

(47) С оглед да се способства за 
постигането на целите на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
устойчивост следва да се изгради мрежа 
в рамките на ЕПИ за свързване на 
оперативните групи, консултантските 
услуги, неправителствените 
организации и изследователите, 
участващи в изпълнението на дейности, 
насочени към иновациите в селското 
стопанство. Тя следва да се финансира 
като част от техническата помощ на 
равнището на ЕС.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 

(52) Изпълнението на иновативни 
проекти в контекста на ЕПИ за 
селскостопанска производителност и 
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устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. Резултатите 
от такива проекти следва да бъдат 
разпространявани публично с оглед да 
се гарантира, че те са от ползва на 
сектора като цяло.

устойчивост следва да се предприема от 
оперативни групи, които обединяват 
селскостопански производители, 
изследователи, консултанти, 
предприятия и други участници, 
заинтересовани от иновациите в 
селскостопанския сектор. С оглед да се 
гарантира, че резултатите от такива 
проекти са от ползва на сектора като 
цяло, публичното им 
разпространяване следва да бъде 
насърчавано, а дейностите по 
разпространение следва да бъдат 
финансирани от различни източници, 
включително и с техническа помощ.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Отговорността за мониторинг на 
програмата следва да се споделя между 
управляващия орган и сформирания за 
тази цел комитет за мониторинг.
Комитетът за мониторинг следва да е 
натоварен със задачата да следи за 
ефективността на изпълнението на 
програмата. Следва да бъдат 
посочени неговите задължения с оглед 
на тази цел. 

(61) Отговорността за мониторинг на 
програмата следва да се споделя между 
управляващия орган и сформирания за 
тази цел комитет за мониторинг.
Съставът, функциите и 
отговорността на Комитета за 
мониторинг следва да бъдат 
определени в съответствие с членове 
41–43 и член 5 от Регламент [РОР]. 
Единен Комитет за мониторинг 
може да се създаде за програмите за 
развитие на селските райони и за 
програмите по други фондове по ОСР, 
които се провеждат в същата 
териториална област.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) очертава стратегическия контекст за 
политиката за развитие на селските 
райони;

в) очертава стратегическия контекст за 
политиката за развитие на селските 
райони, включително връзките между 
градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) определя правилата за осигуряване на 
координиране на ЕЗФРСР с други 
инструменти на Съюза.

е) определя правилата за осигуряване на 
координиране и съгласуваност на 
ЕЗФРСР с всички фондове по ОСР и
други инструменти на Съюза.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „мярка“: пакет дейности, които 
допринасят за изпълнението на един или 
повече приоритети на Съюза за развитие 
на селските райони;

в) „мярка“: пакет дейности, които 
допринасят за изпълнението на един или 
повече приоритети на Съюза за развитие 
на селските райони, включително 
връзките между градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество;
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „дейност“: проект, група проекти, 
договор или споразумение, или друга 
операция, избрани съгласно критериите, 
заложени в съответната програма за 
развитие на селските райони, и 
изпълнени от един или повече 
бенефициери, които позволяват 
постигането на един или повече 
приоритети на ЕС за развитие на 
селските райони;

г) „дейност“: проект, група проекти, 
договор или споразумение, или друга 
операция, избрани съгласно критериите, 
заложени в съответната програма за 
развитие на селските райони, и 
изпълнени от един или повече 
бенефициери, които позволяват 
постигането на един или повече 
приоритети на ЕС за развитие на 
селските райони, включително 
възможността за съчетаване на 
помощта от различни фондове по 
ОСР, включително в рамките на една 
приоритетна ос на програмите, 
съфинансирани от ЕФРР и ЕСФ, 
както е посочено в член 87, параграф 1 
от Регламент [РОР];

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „стратегия за местно развитие“:
съгласуван пакет дейности за 
задоволяване на местни цели и нужди,
осъществявани в партньорство на
подходящо ниво, който допринася за 
изпълнение на приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони;

ж) „стратегия за местно развитие“:
съгласуван пакет дейности за 
задоволяване на местни цели и нужди,
осъществяван в партньорство на
специфични подрегионални 
териториални равнища, който 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на ЕС за устойчиво
развитие на селските райони, 
включително на връзките между 
градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество;
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „къса верига на доставки“: верига на 
доставки, в която участват ограничен 
брой икономически оператори, 
заинтересовани за сътрудничеството, 
местното икономическо развитие и 
близките териториални и социални 
отношения между производителите и 
потребителите;

у) „къса верига на хранителни
доставки“: верига на доставки, в която 
участват ограничен брой
производители, за предпочитане 
дребни селскостопански 
производители, заинтересовани за 
сътрудничеството, местното 
икономическо развитие и близките 
териториални и социални отношения 
между производителите и 
потребителите;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ в рамките на европейска 
стратегия за развитие на селските 
райони чрез насърчаване на 
устойчивото развитие на селските 
райони и икономическия растеж в 
селските райони на цялата територия 
на ЕС по начин, който допълва 
останалите инструменти на общата 
селскостопанска политика (наричана по-
нататък „ОСП“), и в съответствие и 
допълнение на политиката на 
сближаване и общата политика в 
областта на рибарството. Фондът следва 
да допринесе за един по-балансиран в 
териториално и екологично отношение, 
по-съобразен с и устойчив на 
изменението на климата, 
конкурентоспособен, производителен
и по-иновативен селскостопански, 
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хранителен и лесовъден сектор на ЕС.

Обосновка

Целите на ЕЗФРСР следва да съответстват на целите за растеж на стратегия 
„Европа 2020“ и следователно е необходимо позоваване на конкурентоспособността 
на земеделските и горските стопанства. Изменение 29 от становището на 
Комитета на регионите подчертава, че на европейско равнище е необходима 
истинска стратегия за развитие на селските райони. Тя трябва да бъде в 
съответствие с подпомагането на политиката на сближаване и на общата политика 
в областта на рибарството и да бъде допълвана чрез тях.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) балансирано териториално развитие 
на селските райони.

(3) балансирано териториално развитие 
на селските икономики и общности, 
включително връзките между 
градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на целите за развитие на 
селските райони, допринасящи за 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, следва да се осъществява чрез 
следните шест приоритета на ЕС за 
развитие на селските райони, в които са 
отразени съответните тематични цели 
на ОСР:

Постигането на целите за развитие на 
селските райони, допринасящи за 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, следва да се осъществява чрез 
следните шест приоритета на ЕС и 
неговите инвестиционни приоритети
за развитие на селските райони, в които 
са отразени съответните тематични цели 
на ОСР:

Изменение 20
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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;

a) улесняване на преструктурирането, 
модернизация и разнообразяване на 
селскостопанските дейности на 
стопанствата;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улесняване на приемствеността в
селскостопанския сектор.

б) улесняване на приемствеността и на 
новите участници в земеделските 
програми и в програмите за развитие 
на селските райони.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане управлението на риска 
на стопанствата:

б) подпомагане управлението на риска 
на стопанствата чрез предпазни мерки.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) възстановяване и запазване на 
биологичното разнообразие, 

a) възстановяване, запазване и 
устойчиво използване на биологичното 
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включително в зони по Натура 2000 и 
земеделие с висока природна стойност и 
състоянието на европейските природни 
дадености;

разнообразие и генетичното 
разнообразие в земеделските 
стопанства, включително в зони по 
Натура 2000 и земеделие с висока 
природна стойност и състоянието на 
европейските природни дадености;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване управлението на 
почвите.

в) подобряване на структурата на
почвите, устойчивостта им на ерозии 
и екстремни метеорологични явления, 
плодородието и управлението им.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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;

(5) насърчаване на енергоспестяването 
и ефективното използване на
селскостопанските ресурси и 
подпомагане на прехода към съобразена 
с климата, енергоспестяваща и 
устойчива на изменението на климата 
икономика в селското стопанство, 
сектора на храните и горския сектор, с 
акцент върху следните области;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 

a) повишаване на ефективността и 
спестяването при потреблението на 
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стопанство; вода в селското стопанство;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;

б) повишаване на ефективността и 
спестяването при потреблението на 
енергия в селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) улесняване на доставките и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци, остатъци и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката;

в) улесняване на местните доставки и 
използването на възобновяеми 
източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци, остатъци и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия и 
разкриване на работни места;

a) насърчаване на икономическата 
диверсификация на съществуващите 
микро- и малки предприятия, 
създаване на нови микро- и малки 
предприятия с акцент върху 
създаването им от жени и млади 
хора, както и разкриване на работни 
места;
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Обосновка

Изменение 32 на Комитета на регионите.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) стимулиране на местното развитие 
в селските райони;

б) стимулиране на устойчиво местно
развитие в селските райони;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Следва да има съгласуваност 
между помощта от ЕЗФРСР и 
мерките, финансирани от други 
фондове по ОСР.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да включат в 
обхвата на програмите за развитие на 
селските райони тематични 
подпрограми, които допринасят за 
приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони, насочени към 
задоволяването на установени 
специфични нужди по-специално по 
отношение на:

1. Държавите членки могат да включат в 
обхвата на програмите за развитие на 
селските райони тематични 
подпрограми, които допринасят за 
приоритетите на ЕС за развитие на 
селските райони, вземат предвид 
връзките между градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество 
и са насочени към задоволяването на 
установени специфични нужди по-
специално по отношение на:
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) планински райони, посочени в член 
33, параграф 2;

в) планински райони, посочени в член 
33, параграф 2 и райони със 
съществени природни ограничения, 
посочени в член 33, параграф 4;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) резултатите от стратегическата 
екологична оценка на програмата, 
извършена в съответствие с 
Директива 2001/42/EО;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) във връзка с местното развитие, 
конкретно описание на механизмите за 
координация между стратегиите за 
местно развитие, мярката за 
сътрудничество по член 36, мярката за 
основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони по член 21 и помощта 
за неселскостопански дейности в 
селските райони в рамките на мярката за 
развитие на стопанствата и 
предприятията в селските райони по
член 20;

е) във връзка с местното развитие, 
конкретно описание на механизмите за 
координация между стратегиите за 
местно развитие, мярката за 
сътрудничество по член 36, мярката за 
основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони по член 21, 
включително връзките между 
градовете и селата и 
междурегионалното сътрудничество, 
и помощта за неселскостопански 
дейности в селските райони в рамките 
на мярката за развитие на стопанствата 
и предприятията в селските райони по
член 20;
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) анализ на нуждите, свързани с 
изискванията за мониторинг и 
оценка, и планът за оценка, посочен в 
член 49 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012]. Държавите членки 
предвиждат достатъчни ресурси и 
дейности за изграждане на 
капацитет с оглед задоволяване на 
установените нужди;

заличава се

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) информация за допълняемост към 
мерките, финансирани от другите 
инструменти на общата селскостопанска 
политика, чрез кохезионната 
политика или чрез ЕФМДР;

м) информация за допълняемост към 
мерките, финансирани от другите 
инструменти на общата селскостопанска 
политика, и за механизма, осигуряващ 
координация с мерките, подкрепяни 
от други фондове по ОСР;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – букви о) и п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

o) определяне на партньорите по член 5 
от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] и 
резултатите от консултациите с 
партньорите;

o) определяне на партньорите по член 5 
от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], 
предприетите действия за 
привличане на партньорите в 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
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програмата съгласно Европейския 
кодекс на поведение, както е 
определено в член 5 от Регламент 
(РОР), и резултатите от консултациите с 
партньорите, когато е приложимо, 
основните елементи на плана за 
действие за националната мрежа за 
селските райони и нейната 
структура, посочени в член 55, 
параграф 3, и разпоредби за 
управление на плана, които ще 
формират основата за годишните 
планове за действие.

п) когато е приложимо, основните 
елементи на плана за действие за 
националната мрежа за селските 
райони и нейната структура, 
посочени в член 55, параграф 3, и 
разпоредби за управление на плана, 
които ще формират основата за 
годишните планове за действие.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трансфер на знания и действия за 
осведомяване

Трансфер на знания, обмен на 
устойчиви практики и действия за 
осведомяване

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощите по тази мярка не включват 
курсове за инструктиране или обучение, 
които са част от стандартни програми 
или системи за обучение за средни или 
висши училища.

Помощите по тази мярка не включват 
курсове за инструктиране или обучение, 
които са част от стандартни програми 
или системи за обучение за средни или 
висши училища, но могат да включват 
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курсове в рамките на системата за 
обучение през целия живот и за 
преквалификация, като се отчитат 
нуждите на участниците в 
селскостопанската дейност.

Обосновка

Системата за учене през целия живот прави възможни преквалификацията и 
започването на нови дейности.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органите, предоставящи услуги по 
трансфер на знания и информационни 
услуги, разполагат с необходимия 
капацитет под формата на 
квалификации на персонала и редовно 
обучение за изпълнение на тази задача.

Органите и мрежите, предоставящи 
услуги по трансфер на знания и 
информационни услуги, разполагат с 
необходимия капацитет под формата на 
квалификации на персонала и редовно 
обучение за изпълнение на тази задача.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Допустимите разходи по тази мярка 
са разходите за организиране и 
провеждане на трансфера на знания или 
действията за осведомяване. В случай на 
демонстрационни проекти 
подпомагането може да включва и 
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път, 
настаняване и дневните 
командировъчни на участниците, както 
и разходите за заместници на 
селскостопанските производители.

4. Допустимите разходи по тази мярка 
са разходите за организиране и 
провеждане на трансфера и обмена на 
знания или действията за осведомяване.
В случай на демонстрационни проекти 
подпомагането може да включва и 
съответните разходи за инвестиции.
Допустими са също разходите за път, 
настаняване и дневните 
командировъчни на участниците, както 
и разходите за заместници на 
селскостопанските производители.
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Изменение 43

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б) – подточка i) – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- къси и местни вериги за предлагане 
на храни или

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) допринасяне за подпомагането на 
растежа, запазването на работните 
места на всички етапи на 
производствената верига и 
развитието на нови области на 
дейност в стопанствата, като 
например в областта на туризма и в 
социалната сфера;

Обосновка

Мерките за инвестиции следва да са на разположение и за разширяването на 
дейността на стопанствата в областта на туризма (ваканция на село) и в 
социалната сфера (Green Care).

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) плащания за пенсии на 
селскостопански производители, 
които прехвърлят за постоянно 
стопанството си на друг 
селскостопански производител.
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Обосновка

Сегашната схема за ранно пенсиониране следва да бъде запазена.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Подпомагането по параграф 1, буква a), 
точка ii) се предоставя на 
селскостопански производители или 
членове на земеделското стопанство, 
които стартират неселскостопански 
дейности, на други жители на 
селските райони и на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство.

Подпомагането по параграф 1, буква б) 
се предоставя на микро- и малки 
предприятия в селските райони, 
извършващи неселскостопански 
дейности, и на селскостопански 
производители или членове на 
земеделското стопанство и на други 
жители на селски райони.
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби
инфраструктура, включително 
инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници;

б) инвестиции в създаването, 
подобряването и разширяването на 
всички видове дребна по мащаби 
инфраструктура, като се вземат 
предвид връзките между градовете и 
селата, включително инвестиции в
мерки за енергийна ефективност и
енергия от възобновяеми източници;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 21 – параграфи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка.
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура и енергия от 
възобновяеми източници. В този случай 
се предвиждат ясни критерии за 
осигуряване на взаимно допълване с 
помощта в рамките на други 
инструменти на ЕС.

2. Подпомагането по тази мярка се 
отнася единствено до дребна по мащаби 
инфраструктура съгласно определеното 
в програмата от всяка държава членка.
Програмите за развитие на селските 
райони обаче могат да предвиждат 
специфични дерогации от това правило 
за инвестиции в широколентова 
инфраструктура и децентрализирани 
доставки на енергия от възобновяеми 
източници. В този случай се предвиждат 
ясни критерии за осигуряване на 
взаимно допълване с помощта в рамките 
на други инструменти на ЕС.

3. Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, а ако 
съществува стратегия за местно 
развитие, са съгласувани и с нея.

Инвестициите по параграф 1 са 
допустими за подпомагане, когато 
съответните дейности се изпълняват в 
съответствие с плановете за развитие на 
общините в селските райони и на 
техните основни услуги, когато са 
налице такива планове, и са 
съгласувани с евентуална стратегия за 
местно развитие.



PE492.639v02-00 30/43 AD\913615BG.doc

BG

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ.
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ.
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на
устойчиво земеделско ползване на 
земята.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или 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.
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от 
други управители на земи.

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или 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 или 
земя, подходяща за земеделие, или 
които са инвестирали в мерки за 
приспособяване към изменението на 
климата. Когато са надлежно 
обосновани за постигане на 
екологичните цели, плащания за 
агроекология и климат може да се 



AD\913615BG.doc 31/43 PE492.639v02-00

BG

отпускат на групи земеделски стопани.

Обосновка

Земеделските стопани са основната целева група на тези мерки. Трябва да бъдат 
взети предвид вече съществуващите програми и мерки.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС)
№ HR/2012 и други приложими 
задължения съгласно глава 2 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012, 
приложимите минимални изисквания за 
употреба на торове и препарати за 
растителна защита и други приложими 
задължителни изисквания, установени 
от националното законодателство.
Всички упоменати задължителни 
изисквания се установяват в 
програмите.

3. Плащанията за агроекология и климат 
покриват само онези ангажименти, 
които надхвърлят съответните 
задължителни стандарти съгласно глава 
I на дял VI от Регламент (ЕС) № 
HR/2012, приложимите минимални 
изисквания за употреба на торове и 
препарати за растителна защита и други 
приложими задължителни изисквания, 
установени от националното 
законодателство. Всички упоменати 
задължителни изисквания се 
установяват в програмите.

Обосновка

Всички мерки, свързани с агроекология и климат следва да могат да бъдат признавани 
за целите на преките плащания, без да се повишава базовата линия до екологизиращи 
мерки в рамките на директните плащания.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 

6. Плащанията се отпускат годишно и 
покриват изцяло или частично размера 
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на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %. 

на допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, 
произтичащи от поетите задължения. 
При необходимост те могат да покриват 
и разходи по транзакции на стойност до 
20 % от платимата премия за 
ангажименти за агроекология и климат. 
Когато задълженията се поемат от групи 
селскостопански производители, 
максималното равнище е 30 %. 
Подкрепа от ЕЗФРСР може да се 
използва за мерки, които попадат в 
обхвата на Глава 2 от Дял III от 
Регламент (ЕС) № DP/2012.

Обосновка

Сертифицираните мерки за агроекология и климат следва автоматично да 
изпълняват изискванията за екологизиране. Следователно всички мерки следва да се 
признават за екологизиращи ида могат да се прилагат и в двата стълба.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012.

Допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи се изчисляват чрез 
съпоставяне с райони, които не са с 
природни или други специфични 
ограничения, като се вземат предвид 
плащанията по реда на глава 3 на дял III 
от Регламент (ЕС) № DP/2012. 
Плащанията са надлежно 
диференцирани, като се отчита:
- положението и целите на развитие, 
характерни за региона,
- сериозността на постоянните 
неблагоприятни природни условия, 
засягащи селскостопанската 
дейност,
- вида на производство и, при 
необходимост, на икономическата 
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структура на стопанството.

Обосновка

Стопанства с различни видове производства в различни области имат различни 
разходи, което следва да се отчита.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подходи за сътрудничество между 
различни участници в селското 
стопанство и в хранителната верига 
на ЕС, в горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации;

a) подходи за сътрудничество между
селскостопански производители и 
предприятия в селските райони със 
специално внимание върху дребните 
селскостопански производители и 
микро/малки предприятия, както и
различни участници в местните и 
регионалните хранителни вериги, в 
горския сектор и между други 
участници, които допринасят за 
постигане на целите и приоритетите на 
политиката за развитие на селските 
райони, включително междубраншовите 
организации

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на дейности на местно 
равнище, свързани с развитието на 
късите вериги на доставки и местните 
пазари;

д) дейности за информация и
насърчаване на местно равнище, 
свързани с развитието на късите вериги 
на доставки и местните пазари;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) подпомагането също може да 
покрива разходи за информационни и 
промоционални дейности за продукти 
съгласно схемите за качество, 
посочени в параграф 1;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) развитието и/или реализирането 
на пазара на туристически услуги, 
отнасящи се до селския туризъм;

Обосновка

Развитието и реализирането на пазара на туристически услуги, отнасящи се до 
селския туризъм, е от изключително значение за селските райони, тъй като в много 
райони този вид дейност е тясно свързана със селското стопанство.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) разработването на проекти за 
„социално селско стопанство“ 
(например„Green Care“).

Обосновка

Развитието на дейности на социалното селско стопанство по примера на проекта 
Green Care на ЕС е важно за селските райони и представлява допълнителна нова 
икономическа дейност за стопанствата.

Изменение 60
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Предложение за регламент
Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат да извършват и 
допълнителни задачи, които са им 
делегирани от управителния орган 
и/или от разплащателната агенция.

1. В допълнение към задачите, посочени 
в член 30 от Регламент (ЕС) 
№ [CSF/2012], местните групи за 
действие могат и да:

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпълняват допълнителни задачи, 
които са им делегирани от 
управителния орган и/или от 
разплащателната агенция; или

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да извършват операции, сами или 
заедно с партньори и в рамките на 
стратегия за местно развитие, с 
широко териториално измерение, т.е. 
проекти, които се изпълняват от 
партньори и обединяват няколко 
области („umbrella projects“);

Обосновка

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
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realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 42 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 
компетентната разплащателна агенция.
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 50 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване.

2. Ако такава възможност е предвидена 
в програмата за развитие на селските 
райони, местните групи за действие 
могат да поискат авансово плащане от 
компетентната разплащателна агенция.
Размерът на авансовите плащания не 
надвишава 80 % от общественото 
подпомагане, свързано с текущите 
разходи и разходите за възстановяване.

Обосновка

Предвид съществените проблеми, които местните групи имат по отношение на 
достъпа до кредити, предлагаме увеличение на авансовите плащания до 80 %.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) действия за насърчаване на 
местното участие при планирането 
и прилагането на мерки за 
подобряване на медицинското 
обслужване, образованието, 
културните дейности и други сфери 
на местните публични услуги;

Изменение 65
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Предложение за регламент
Член 44 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) техническата помощ за 
подготвителни дейности, предвидена 
в буква б), може да бъде под формата 
на авансово плащане до 100 % от 
субсидията, ако такава възможност е 
предвидена в програмата.

Обосновка

Предлагам добавянето на допълнителен параграф, въвеждащ правила, които да 
дават възможност за авансово изплащане до 100 % при изпълнение на проекти, 
обединяващи няколко партньора и области (umbrella projects). Това са проекти, които 
се изпълняват от партньори, които поради финансови ограничения не кандидатстват 
за подкрепа самостоятелно. В рамките на такъв проект местна група за действие 
може предварително да прехвърли финансови средства на своите партньори.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 53 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с 
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги и 
изследователи.

1. Създава се мрежа за ЕПИ за 
подпомагане на ЕПИ за селскостопанска 
производителност и устойчивост, 
посочено в член 61, в съответствие с
член 51, параграф 1. Тя дава възможност 
за свързване в мрежа на оперативни 
групи, консултантски услуги, 
неправителствени организации и 
изследователи.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на продуктивен, a) насърчаване на енергоспестяващ,
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съобразен с и устойчив на изменението 
на климата селскостопански сектор с 
ниски емисии на въглероден диоксид, 
който използва ресурсите ефективно и 
работи в хармония с основните 
природни ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

продуктивен, съобразен с и устойчив на 
изменението на климата 
селскостопански сектор с ниски емисии 
на въглероден диоксид, който използва 
ресурсите ефективно и работи в 
хармония с основните природни 
ресурси, от които зависи 
селскостопанската дейност;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания и
технологии и селскостопанските 
производители, предприятия и 
консултантски услуги.

г) изграждане на мостове между най-
новите изследователски знания, местно 
ноу-хау, технологии и 
селскостопанските производители,
селските общности, предприятия и 
консултантски услуги.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информиране на научната общност 
относно нуждите от изследвания в полза 
на селскостопанската практика.

в) информиране на научната общност 
относно нуждите от изследвания от 
гледна точка на селскостопанските 
производители и селските общности.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 64 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от Регламент 

6. Наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012 за ЕЗФРСР се разпределят
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(ЕС) № [CSF/2012], наличните целеви 
приходи, събрани съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР 
се прибавят към сумите, посочени в 
член 18 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012]. Той се разпределя между 
държавите членки пропорционално на 
дела им в общата сума на 
подпомагането по ЕЗФРСР.

между държавите членки 
пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

Обосновка

Резервният фонд за изпълнение, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], се 
заличава.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от параграф 3, 
първа алинея, буква б) от настоящия 
член държавите членки могат да 
увеличат максималния принос от 
ЕЗФРСР за мерките, посочени в 
членове 21 и 31 от настоящия 
регламент, в рамките на програмите, 
прилагани в преходни региони, 
определени в член 82, параграф 2 от 
Регламент [РОР], с цел осигуряване на 
съгласуваност с равнището на 
процента на съфинансиране на други 
фондове по ОСР за тази категория 
региони, по-специално при програми с 
повече фондове.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, не 6. Разход за конкретна мярка или за 



PE492.639v02-00 40/43 AD\913615BG.doc

BG

може да бъде съфинансиран с участие 
на структурните фондове, Кохезионния 
фонд или друг финансов инструмент на 
Европейския съюз.

част от конкретна мярка, 
съфинансиран от ЕЗФРСР, не може да 
бъде съфинансиран с участие на 
структурните фондове, Кохезионния 
фонд или друг финансов инструмент на 
Европейския съюз. Това не ограничава 
или възпрепятства подхода за 
програмиране, който обединява 
подкрепата от различни фондове по 
ОСР, които може да бъдат 
необходими за постигане на 
тематичните цели, посочени в член 9 
от Регламент [CSF/2012], по 
съгласуван и интегриран начин.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Националните вноски за 
допустимите публични разходи могат 
да се заменят от частни вноски.

Обосновка

Както вече е предвидено в приключилите тристранни преговори относно Финансовия 
регламент, националните вноски за допустимите публични разходи следва да се 
заменят с частни вноски. Това е необходимо преди всичко в настоящите условия на 
стремеж от страна на държавите членки към реализиране на икономии, така че 
проблеми във връзка с участието на държавите членки в съфинансирането да могат 
да бъдат разрешени с помощта на частни инвеститори.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. За средствата, прехвърлени към 
ЕЗФРСР в съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) № DP/2012, важи 
единното процентно участие 



AD\913615BG.doc 41/43 PE492.639v02-00

BG

съгласно параграф 3.

Обосновка

За целите на последователността, при средствата, прехвърлени към ЕЗФРСР в 
контекста на гъвкавостта следва да има същото процентно участие, както за 
другите мерки по ЕЗФРСР

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки с регионални 
програми могат да учредят национален 
комитет за мониторинг, който да 
координира изпълнението на тези
програми по отношение на 
националната рамка и усвояването на 
финансови ресурси.

Държавите членки с регионални 
програми могат да учредят национални 
или регионални комитети за 
мониторинг. В случай на национални 
комитети за мониторинг те 
координират изпълнението на
регионалните програми по отношение 
на националната рамка.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверява дейностите и 
резултатите, свързани с плана за 
оценка на програмата;

б) проверява плана за оценка на 
програмата, представен от 
управителния орган, и напредъка в 
нейното изпълнение.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка 
следваща година до 2023 г. 

1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка 
следваща година до 2022 г. 
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включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

включително държавата членка 
представя на Комисията годишен 
доклад за изпълнението относно 
програмата за развитие на селските 
райони през предходната календарна 
година. Окончателният доклад за 
изпълнението се представя от 
държавата членка до 31 декември 
2023 г. Докладът, предаден през 2016 г., 
обхваща календарните години 2014 и 
2015.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2023 г. държавите членки изготвят 
доклад за последваща оценка за всички 
програми за развитие на селските 
райони. Този доклад се представя на 
Комисията най-късно до 31 декември
2023 г.

През 2023 г. държавите членки изготвят 
доклад за последваща оценка за всички 
програми за развитие на селските 
райони. Този доклад следва да бъде 
завършен до 31 декември 2023 г.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако програмата за развитие на 
селските райони предвижда 
инструменти, съдържащи елементи 
на държавна помощ, тези 
инструменти не подлежат на 
отделно уведомление.

Обосновка

Призовавам за промяна на законодателството на ЕС, за да се избегнат отделни 
процедури за одобрение на конкретни инструменти за подкрепа, предвидени с оглед 
установяване на съответствието им с политиката за защита на конкуренцията.
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