
 

 

 

 

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ 
 

По-строги екологични правила след 2020 година при прилагане на 

селскостопански политики в ЕС 

 

От 4-ти до 6-ти юни 2018 г. – в края на българското председателство на Съвета на ЕС, 

Сдружение „Европа и Ние“ беше домакин на серия събития, посветени на Общата 

селскостопанска политика, въздействието й върху околната среда и биологичното 

разнообразие и бъдещето на земеделския сектор след 2020 година. 

На 4 юни 2018 г. в Национален Музей „Земята и хората“, гр. София се проведе 

международна конференция, посветена на ОСП и изпълнението й в България и Европа. 

Сдружение „Европа и Ние“, Българско дружество за защита на птиците, NABU 

(BirdLife Германия), BirdLife Europe и European Environmental Bureau бяха съ-

организатори на събитието. Сред гостите и участниците в него бяха представители на 

Европейския парламент, Европейската комисия, държавни служители, учени и 

експерти от страните-членки на ЕС в сектор земеделие и околна среда. Заместник 

министърът на земеделието на Република България г-жа Вергиния Кръстева поднесе 

официално приветствие към всички участници във форума. В рамките на бъдещата 

ОСП след 2020 г. се очаква да бъде засилен приносът на политиката към въпросите, 

свързани с околната среда, по-специално по отношение на борбата срещу изменението 

на климата и загубата на биологично разнообразие. Предвижда се да бъде повишен и 

приноса към ефективно оползотворяване на  природните ресурси, управлението на 

водите и биоенергията, сподели заместник-министърът. 

На 5 юни 2018 г. се проведе заседание на работната група по земеделие към 

Европейското екологично бюро. Експерти и представители на различни 

неправителствени организации дискутираха предложенията на ЕК от 01.06.2018 г. за 

структурата на Общата селскостопанска политика в следващия отчетен период, 

обсъдиха се възможностите за въвеждане на нови по-строги екологични правила и 

обвързване получаването на финансова подкрепа с постигането на конкретни и 

измерими резултати със съществен ефект върху околната среда. Участниците обмениха 

опит и идеи за изготвянето на съвместна позиция и разработването на конкретни 

предложения за подобряване на бъдещата ОСП, разискваха се възможностите за 

организиране и провеждане на общи инициативи във връзка с предстоящите избори за 

ЕП през 2019 г. 

На 06 юни 2018 г. се проведе учебно посещение на 2 биологични стопанства. 

Първоначално гостите посетиха базата на GIMEL ORGANIC край с. Звъничево, обл. 

Пазарджик, където беше представено оранжерийното производство и пакетирането на 

био зеленчуци, споделиха се трудностите и предизвикателствата, с които се сблъсква 



биопроизводителят и начините за преодоляването им. По-късно участниците посетиха 

производствените площи и преработвателната база за биологично розово и лавандулово 

масло на INABULROSE, гр. Панагюрище. Визитата бе планирана и осъществена в 

периода на розобера, като по този начин европейските гости имаха шанса да се 

запознаят отблизо с производството на уникалното и известно в цял свят българско 

розово масло.  

Бъдещата Обща селскостопанска политика е натоварена с очаквания за редица 

действия, ограничаващи негативните ефекти от селскостопанската дейност върху 

природата и биоразнообразието и ориентирането й към конкретни резултати и цели. 

Дебатът по темата и участието на гражданите в него дава възможност да се гарантира, 

че общата политика на Европейския съюз по земеделие ще обслужва както хората, така 

и природата, като осигурява чиста и здравословна храна, подпомага опазването на 

околната среда и същевременно позволява на общността да продължава да се развива. 

 

 

 


