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По пътя на устойчивата храната 
Устойчивото земеделие

Производствена система:

- полезна за околната среда и хората;

- хуманно към животните,

«Подкрепя производството на храни, фибри или

други растителни или животински продукти,

използвайки техники, които защитават околната

среда, общественото здраве, човешките общности и

хуманното отношение към животните. Генерира

изобилие, като същевременно гарантира, че

бъдещите поколения могат да направят същото. «



Хранителна верига – производители – потребители 

климат и околна среда 

ЦЕЛИТЕ НА ЕС: 

Да намали екологичното и климатичното въздействие на 

хранителната система на ЕС; 

Да засили нейната устойчивост;

Да гарантира продоволствената сигурност при промяна на 

климата и загубата на биоразнообразие;

Да доведе до глобален преход към конкурентна устойчивост с 

„От фермата до трапезата“ и използването на нови 

възможности.



Осигуряване на устойчиво производство на храни (1)

Хранителната верига има неутрално или 

положително въздействие върху околната среда;

Подпомагане намаляването на изменението на 

климата и адаптирането му към неговото 

въздействие;

Защита на земята, почвата, водата, въздуха, 

здравето на растенията и на животните;

Възстановяване на биоразнообразието;

ИЗМЕНЕНИЕ              ГРИЖИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

НА КЛИМАТА            ОКОЛНАТА 

СРЕДА



Осигуряване на устойчиво производство на храни (2)

- осигуряване на продоволствена сигурност, хранене и

обществено здраве;

- гарантиране, че всеки човек има достъп до

достатъчна, питателна и устойчива храна, която

поддържа високи стандарти за безопасност и качество,

осигуряване на здравето на растенията и здравето и

хуманното отношение към животните, като същевременно

се отговаря на хранителните нужди и хранителните

предпочитания;
ИЗМЕНЕНИЕ              ГРИЖИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

НА КЛИМАТА            ОКОЛНАТА 

СРЕДА



Осигуряване на устойчиво производство на храни (3)

- запазване на достъпността на храните, като

същевременно се генерира по-справедлива

икономическа възвръщаемост във веригата на

доставки;

- насърчавайки конкурентоспособността на сектора на

доставките в ЕС;

- насърчавайки справедливата търговия, създавайки

нови възможности за бизнес, като същевременно

гарантира целостта на единния пазар и здравето и

безопасността на труда. ИЗМЕНЕНИЕ              ГРИЖИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

НА КЛИМАТА            ОКОЛНАТА 

СРЕДА



Осигуряване на продоволствена

сигурност
- Засилване на координацията на общ европейски отговор на кризи, засягащи хранителните

системи, с цел

- гарантиране на продоволствената сигурност и безопасността на храните;

- укрепване на общественото здраве;

- смекчаване на тяхното социално-икономическо въздействие в ЕС.

Европейската комисия ще:

- Разработи план за действие при извънредни ситуации за осигуряване на продоволствената

сигурност;

- Обнови резерва за кризи;

В допълнение към мерките за оценка и управление на риска, които трябва да бъдат

активирани по време на криза, планът ще създаде механизъм за реагиране при проблем с

продоволствената сигурност, координиран от Комисията и включващ държавите членки. Той ще

се състои от различни сектори (селско стопанство, рибарство, безопасност на храните, работна

сила, здравеопазване и транспорт) в зависимост от характера на кризата.



Ролята на ОСП 

• Намаляване на излишъците от производство; 

• Контрол на разходите; 

• Подкрепа за селските райони; 

• Отговор на обществени нагласи/очаквания (безопасни храни, 

околна среда, хуманно отношение); 

• Засилване на пазарната ориентация; 

• Подобрена конкурентоспособност на международните пазари.



Подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор

на обществените изисквания по отношение на храните, здравето,

включително за безвредна, питателна и устойчива храна, какво и за

хуманно отношение към животните.

Специфична цел за Стратегическия план (1)

ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което следва да се разбира

като достъп до достатъчно количество безопасна и питателна храна по всяко време. Освен това

ОСП следва да способства за подобряване на реакцията на селското стопанство в Съюза в

отговор на новите обществени изисквания по отношение на храните и здравето, включително

устойчивото селскостопанско производство, по-здравословното хранене, хуманното отношение

към животните и намаляването на хранителните отпадъци и хуманното отношение към

животните. ОСП следва да продължи да насърчава производството със специфични и ценни

характеристики, като в същото време подпомага земеделските стопани проактивно да адаптират

производството си съобразно пазарните сигнали и търсенето на потребителите.



Специфична цел за Стратегическия план (1)

Как ще я постигнем ?
1. Насърчаване и подпомагане на биологичното земеделие, както и на научните изследвания в тази

посока;

2. Подобряване на контрола (лабораторна дейност), пазарна организация, реализация и маркетинг в

конвенционалното и биологичното производство;

3. Насърчаване потреблението на биологични продукти чрез повишаване доверието на потребителите

и включването им като задължителен елемент от веригата на предлагане на храни в частни и

обществени заведения, в детски градини, училища, социални и здравни заведения;

4. Подобряване качеството на храните, насърчаване консумацията на здравословна храна,

повишаване информираността на потребителите, относно етикетиране на храните и засилване

контрола при внос на суровини и храни;



Специфична цел за Стратегическия план (2)

Как ще я постигнем ?

5. Подкрепа на производителите, участващи в схемите за качество съгласно Регламент

(ЕС)№ 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопански продукти и храни;

6. Подобряване отглеждането на животните;

7. Намаляване употребата на антимикробни средства в селското стопанство;

8. Интервенции за подобряване използването на торове и продукти за растителна защита

в земеделието и повишаване ефективността на контрола на пазара и контрола върху

употребата на ПРЗ и торове.



Зелената архитектура 

Подобрена условност

Условията свързват финансираната от

ЕС подкрепа за доходите с околната

среда и климата- приложими

земеделски практики и стандарти.

Агроекология-климатични

мерки и инвестиции

ЕС подкрепата за развитие на селските

райони ще има за цел да подобри

екосистемите, да насърчи

ефективността на ресурсите и да ни

помогне да преминем към ниско

въглеродна, устойчива на климата

икономика.

i ?
Еко схеми 

Еко схемите ще осигурят ново

финансиране и допълнителни стимули

за земеделските практики,

благоприятни за климата и околната

среда.

Система за съвети в земеделието

Системата за съвети в земеделието ще

използва по-пълен набор от икономически и

екологични данни, за да предоставя актуална

технологична и научна информация, която да

съветва земеделските стопани



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ   И: 

Подобряване на реакцията на селското стопанство в Съюза в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, 

включително висококачествена, безопасна и питателна храна, произведена по устойчив начин, намаляване на хранителните отпадъци, 

както и подобряване на хуманното отношение към животните и борба с антимикробната резистентност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:  

  Много висок приоритет 

 Висок приоритет  

 Среден приоритет 

 Нисък приоритет 

          И8.- Интервенции за подобряване 

използването на торове и продукти за 

растителна защита в земеделието и 

повишаване ефективността на контрола 

на пазара и контрола върху употребата 

на ПРЗ и торове 

 

И1 Насърчаване и подпомагане на 

биологичното земеделие, както и 

на научните изследвания в тази 

посока; 

Член  31    Схеми за климата, околната 

среда и хуманното отношение към 

животните 

R.29PR Развитие на биологично земеделие 

R.24PR Устойчива и намалена употреба на 

пестициди 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ   Д: 

Насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез 

намаляване на зависимостта от химикали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:  

  Много висок приоритет 

 Висок приоритет  

 Среден приоритет 

 Нисък приоритет 

   Д2 - Подобряване на качеството на 

почвите чрез ограничаване на водна и 

ветрова ерозия 

Д3 - Запасеност на почвите с органично 

вещество 

Д4 - Поддържане на нисък азотен и 

фосфорен отпечатък в почвите 

Д1 - поддържане на баланс при    

разнообразието на културите 
R.19PR Подобряване и опазване на 

почвите:  

 

R.14PR Съхранение на въглерод в 

почвата и в биомаса: Член  31    Схеми за климата, околната 

среда и хуманното отношение към 

животните 

      Д5 - Устойчива употреба на ПРЗ и 

торове 

R.24PR Устойчива и намалена употреба на 

пестициди 



Стратегическия план за ОСП 2023-2027
Като се вземат предвид специфичните нужди на държавите-членки, стратегическите планове на ОСП на национално ниво

се комбинират широк спектър от цели на местно и равнище на ЕС, за да постигнат целенасочени, осезаеми резултати.

ЕК предоставя на 

държавите членки 

индивидуални 

препоръки 
ДЧ извършват цялостна оценка 

на  националните си 

потребности и определят цели

ЕС – цели              

ИЗМЕНЕНИЕ              ГРИЖИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

НА КЛИМАТА            ОКОЛНАТА 

СРЕДААНАЛИЗИ

ЦЕЛИ – ЕС 

ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ  



Въпроси и отговори ????


