Стъпка по стъпка по пътя
„От фермата до трапезата“
Стратегическият план по ОСП в
България
СВЕТЛАНА БОЯНОВА
08.10.2020

ЦЕЛИ НА Общата селскостопанска политика
2021-2027

Законодателни предложения на ЕК
•

Регламент относно стратегическите планове за ОСП

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
•

Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на
Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

• Регламент относно общата организация на пазара на селскостопански продукти
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно
схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание,
представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски
продукти.

Състояние на ОСП на ниво ЕС
•

Преходни правила по ОСП

•

Бюджет на ОСП 2021-2027

Отворени въпроси:
•

Национални Стратегически планове

•

ОСП, базирана на качеството на изпълнението

•

Нова зелена архитектура

•

Условност

•

Еко схеми

•

Резерв при кризи и други извънредни мерки

•

Дефинициите

•

Винени сортове - 7 винени сорта грозде забранени в Европа

•

Наименованието „месо“

•

Национални Стратегически планове по ОСП

Времева рамка
•

21 юли 2020 – Лидерите на ЕС се договориха за Многогодишната финансова рамка, която
включва и общата сума за ОСП.

•

30 август - 1 септември 2020 – Неформален Съвет на министрите по земеделие и рибарство,
организирана от германското председателство в Кобленц, Германия.

•

2 септември 2020 – Първо заседание на Комисията по земеделие на Европейския парламент
след лятната ваканция

•

19 - 22 октомври – Очаква се европейските депутати да имат първо пленарно гласуване на
Позицията на Парламента по ОСП преговорите.

•

19 - 20 октомври – Германското председателство цели да постигне финална позиция по ОСП
по време на октомврийския Съвет на министрите по земеделие и рибарство.

•

Ноември – Старт на Триалог-а по новата Обща селскостопанска политика.

Съответствие на ОСП със
Стратегията „От фермата до трапезата“

•

Работен документ на ЕК - Анализ на връзките
между реформата на ОСП и Европейски зелен
пакт

•

ОСП цел – 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 и за хуманно отношение към
животните

•

Препоръки на Европейската комисия

Българският Стратегически план по ОСП
•

Постановление № 142 от 2019 г. на Министерския съвет за разработване на
стратегическите и програмните документи на Република България за управление на
средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027

•

Със заповед на МЗХГ е определен състав на Тематична работна група /ТРГ/ за
разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за
програмен период 2021-2027 г.

•

В състава на ТРГ липсват представители на преработвателната промишленост

•

Изготвени са съответните SWOT анализи, макар и неокончателно приети

•

Изготвени са проекти на идентифицирани потребности по деветте стратегически цели на
ОСП, но дискусия по тях тепърва предстои

•

Необходимо е да се проведе задълбочена дискусия в рамките на бизнеса, както и с
компетентните ведомства по Стратегията „От фермата до трапезата“ в България

•

Предстои изготвянето на интервенциитe /мерките/ в Стратегическия план

•

Стратегическият план по ОСП трябва да бъде представен на ЕК до края на 2021 г.
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