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Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с 

околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на 

природните ресурси.  

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

 www.activecitizensfund.bg 

 

Добрите практики в селското стопанство за адаптация към климатичните промени 

трябва да се заложат в следващите оперативни програми 

Климатичните промени слагат своя отпечатък върху земеделието и животновъдството по различни начини. 

Промените в температурите, в количеството и периода на валежите и екстремните прояви на климата намаляват 

или унищожават реколтите, появяват се болести по растенията и животните. Променят се режимът на поливане и 

на обработка на земята, както и съхраняването и обработката на земеделската продукция.   

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) климатичните промени ще повлияят на цените, 

количеството и качеството на селскостопанската продукция, на търговските модели, както и ще засегнат доходите 

в селското стопанство в Европа1.   

Общата селскостопанска политика на ЕС и транспонирането й в директните плащания и Програмата за развитие 

на селските райони в България е мощен икономически фактор във вземането на решения в земеделието и често 

определя индивидуалните избори на земеделския производител при управление на земята, отглеждането на 

култури и животни, използването на енергията, торовете и водата. В някои случаи взетото решение от 

земеделския производител в следствие от условията за финансиране може да доведе до унищожаване на ценни 

природните ресурси като почва, вода, ландшафт и биоразнообразие.   

На 20 май тази година ЕК прие стратегията „От фермата до трапезата”2, в която са залегнали следните цели до 

2030 г.: 

 общата употреба на химически пестициди и свързаният с тях риск да се намалят с 50 %, а употребата на 

по-опасни пестициди — с 50 %; 

 загубите на хранителни вещества да се понижат с поне 50 %, без да се влошава плодородието на почвите, 

като употребата на торове ще се намали с поне 20 %; 

 общите продажби на антимикробни средства за селскостопански животни и за аквакултури да се понижат 

с 50 %; 

 най-малко 25 % от земеделската земя на ЕС да бъде обработвана по правилата на биологичното 

земеделие. 

                                                           
1 European Environment Agency, 2019, Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381 



  

Стратегията „От фермата до трапезата” определя целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), които 

трябва да бъдат постигнати в следствие от субсидирането на селското стопанство в страните членки до 2030 г.   

Адаптационните мерки ще са част от така наречените „екосхеми”, които ще са с голям поток от финансови 

средства и ще насърчават практиките за устойчиво земеделие, като например прецизно земеделие, агроекология 

(включително биологично земеделие), селскостопански практики, при които се постига „улавяне“ на въглероден 

диоксид от атмосферата и използването му в почвата, и агролесовъдство. Държавите членки ще трябва да 

гарантират, че за тях има предвидени необходимите ресурси и че те ще се прилагат в стратегическите планове. 

Включването на отделните адаптационни мерки в селското стопанство зависи от държавната политика на всяка 

отделна страна. В момента следващият програмен период (2021-2027) се планира чрез разработването на 

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (2021-2027 г.) и от него ще зависи, в каква 

посока ще бъде насочено развитието на селското стопанство в България и дали ще успее да се адаптира към 

климатичните промени. В стратегическия план ще залегнат избраните адаптационните мерки, както и 

финансовата им рамка.  

Ако в селското стопанство на България не се предприемат адаптационни мерки,  ЕАОС прогнозира, че 

количеството на земеделската продукция (конкретно за пшеница, царевица и захарно цвекло) ще намалее 

средно с 10-30% в периода 2021 -2050 спрямо периода 1981-20103. Съвсем пресен пример за намаляване на 

добивите от пшеница е стартиралата преди дни жътва. В крайморска Добруджа реколтата от пшеница се 

очертава да бъде между 50 и 150 кг/дка, което е до 5 пъти по-малко от миналата 2019 година (среден добив за 

страната от пшеница 550 кг/дка) поради изключително сухата зима.4 

Общата селскостопанска политика (ОСП) предоставя финансовата рамка за разпределяне на средства от 

оперативните програми към адаптационните мерки на ниво страна/регион и земеделско стопанство. 

Възможността за оптимизиране на адаптацията към изменението на климата в сектора на селското стопанство се 

предоставя чрез системата за консултации в земеделието, които се предоставят в България чрез Национална 

служба за съвети в земеделието5. Такива системи са задължителни съгласно общата селскостопанска политика. 

Дали да се включи информация за адаптиране към климата през следващия период като задължително 

съдържание все още е в дебат. 

Възможните адаптационните мерки6 на ниво страна/регион и на ниво земеделско стопанство с положителен 

ефект върху климата и биоразнообразието, които е важно да бъдат финансирани в новия програмен период са: 

Национално/регионално 
ниво 

Интегриране на информация за адаптиране в системата за съвети в 
земеделието 

Застраховка за управление на риска от времето и климата 

Подобряване на ефективността на напоителната инфраструктура 

Управление и предотвратяване на наводненията 

 

Ниво  
земеделско стопанство 

Съвместим с екосистемата дренаж Без оран и минимална оран (no-till 
технология) 

Подобряване на ефективност на 
напояването 

Развъждане на добитък с по-голяма 
толерантност и производителност 

                                                           
3 European Environment Agency, 2019, Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe 
4 https://agri.bg/novini/zhtvata-zapochna, https://agri.bg/novini/neobichayna-zhtva-v-dobrudzha, 
https://agri.bg/novini/zhtva-v-ludogorieto-otchitat-dobri-dobivi-na-echemik 
5 https://www.naas.government.bg/bg/ 
6
 European Environment Agency, 2019, Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe 

https://agri.bg/novini/zhtvata-zapochna
https://agri.bg/novini/neobichayna-zhtva-v-dobrudzha


  

Прецизно земеделие Подобрено управление на 
пасищата и пашата 

ВПС (висока природна стойност) или 
биологично земеделие 

Подобряване на условията за 
отглеждане на животни 

Промени в календарите за 
посевите, адаптиран режим на 
сеитба и събиране на реколтата 

Предотвратяване на болести, 
предизвикани от изменението на 
климата за добитъка 

Използване на почвопокривни 
култури 

Промяна на прилагането на торове 
и пестициди 

Диверсификация на културите и 
сеитбообращение 

Изграждане на оранжерии 

Адаптирани култури Оборудване за защита и 
мониторинг 

Съхраняване на синори и граници 
на полетата от храсти, дървета, реки 
и др. 

Диверсификация на земеделската 
продукция и доходите 

Източник: European Environment Agency, 2019, Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe 

Кои точно адаптационни мерки ще бъдат избрани да бъдат финансирани с приоритет в България предстои да 

бъде обсъдено, но трябва да стане ясно до края на 2020 г. В момента адаптационни мерки (например 

технологията за минимална оран) се прилагат в единични стопанства и то по желание на самия земеделски 

производител без реална помощ от държавните институции. Земеделските производители разчитат на метода 

проба-грешка, като този подход отнема време и ценни ресурси. Това е следствие и от изгубената връзка между 

науката и земеделското производство.  Така също липсва лесно достъпна информация на български език за 

климатичните промени и земеделието, насочена към земеделския производител. 

Към момента МЗХГ е формирала тематична работна група7 за разработване на Стратегически план за развитие на 

земеделските и селски райони за програмен период 2021 – 2027 г. Тематичната работна група е със следния 

състав:  председател – заместник министъра на МЗХГ, зам. председател – ръководителя на УО на ПРСР (2014-

2020) и 85 члена. На диаграмата може да се види разпределението на състава на работната група според 

принадлежността им. Най-голям дял и абсолютно мнозинство (59 %) имат представителите на държавните 

институции – общо 50 члена (без да се броят председателя и заместник председателя). Половината от 

представителите на държавните институции са от МЗХГ и нейни структури, а останалите министерства са с по 1 

представител.    

                                                           
7 https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/tematichna-rabotna-grupa/ 

59%

31%

3%
7%

Разпределение на членовете на тематичната работна група 
за ОСП (2021-2027)

държавни институции - 50 члена

Браншови организации - 26 члена

Академия (БАН, Аграрен Университет -
Пловдив, Селскостопанска академия) - 3 
члена

Кмет или областен управител като 
представители на 6-те Регионални 
съвети за развитие на районите за 
планиране (NUTS 2) - 6 члена



  

По- конкретно членове от държавни институции са 23 представители от МЗХГ, 1 от МИ, 1 от ИА „ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж”, 2 от МОСВ, 1 от МТИТС, 1 от МРРБ, 1 от МТСП, 3 от МФ, 1 от МЗ, 1 от МВнР, 

1 от МВР, 1 от МТ, 1 от МК, 1 от ММС, 1 от НСИ, 1 от Комисия за защита от дискриминация, 1 от Агенция за хора с 

увреждания, 1 от Агенция за социално подпомагане, 1 от ИАГ, 1 от ИАСАС, 1 от ИАЛВ, 1 от ИАСРЖ, 1 от БАБХ, 1 от 

НССЗ .  

Представителите на браншовите организации е 31 %, който може би е един здравословен процент, но с трудна 

възможност за гласуване на техните предложения. Този малък процент има 3 представители на малките бизнеси, 

като по този начин вероятността да бъдат застъпени интересите на големите монокултурни производители е 

голям. На научните среди представителите са едва 3 % (от БАН, Аграрен университет – Пловдив и 

Селскостопанската академия) и с малка възможност за чуваемост. В момента земеделските производител имат 

нужда от тясно сътрудничество с научната общност, за да може да се осъществи преминаване към адаптирано и 

прецизно земеделие. Добър пример за сътрудничество между фермери и учени е в Чехия8, където 

приблизително ¾ от чешките земеделски производители използват някои от системите за прецизно земеделие. 

Друг добър пример е от Англия, където браншови организации и Defra (държавната институцията за земеделие и 

околна среда) са разработили уебсайт, който дава информация за възможностите и предизвикателствата от 

климатичните промени, като включва и информация за възможностите за финансиране на адаптационни мерки.  

Добри практики за успешни адаптационни мерки има много, но е важно те да бъдат заложени в Стратегически 

план за развитие на земеделските и селски райони за програмен период 2021 – 2027 г., както и да бъдат 

финансирани с адекватни условия, информация и приложени съвестно от земеделските стопани. 

През месец юли предстои подаването на становища от заинтересуваните страни към идентифицираните 

потребности за изготвяне на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г., която ще бъде основа за разработването на 

интервенциите. Инициативата Зелени закони ще изготви такова становище, в което ще предложи вписването на 

адаптационни мерки.  

                                                           
8 https://sinor.bg/55268-kak-zemedelieto-v-chehiya-stana-visokotehnologichno 


