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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И СЪКРАЩЕНИЯ 

ДЗЕС: Добро земеделско и екологично състояние. Събирателен термин за набор от 

основни стандарти, приложими при кръстосано спазване, които определят доброто 

земеделско и екологично състояние на земите. 

Директни плащания: Помощ, която се предоставя пряко на земеделските стопани, като 

по този начин им се осигурява защитна мрежа. Те се извършват главно под формата на 

основно подпомагане на доходите, което не е обвързано с производство. Тези 

плащания допринасят за стабилизиране на доходите на земеделските стопани, 

произтичащи от продажби на пазарите, които са предмет на нестабилност. Директните 

плащания се предоставят от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 

наричан обикновено „стълб І“ на ОСП. 

ЕНП: Екологично насочени площи. Земя в земеделските стопанства, предназначена за 

специфични практики или функции, които са благоприятни за околната среда. 

В рамките на екологизирането земеделските стопанства обикновено трябва да 

определят най-малко 5 % от обработваемата си земя за ЕНП. 

ЕС: Европейски съюз. 

ЕЧПЗП: Екологично чувствителни постоянно затревени площи. Парцели от постоянно 

затревени площи — предимно такива, които са разположени в зони по „Натура 2000“, 

определени от държавите членки поради тяхното значение за биоразнобразието, по-

специално от гледна точка на видовете и местообитанията в защитените тревни площи. 

В рамките на екологизирането тези парцели са защитени от преобразуване в друг вид 

земя за ползване или обработване с плуг. 

ЗИУ: Законоустановени изисквания за управление. Събирателен термин за набор от 

задължения, определени в съответното законодателство на ЕС в областта на околната 

среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на животните 

и растенията и хуманното отношение към животните, и приложими при кръстосано 

спазване. 
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Икономически загуби поради неефективно разпределение на ресурсите: Ситуация, 

при която субсидирана дейност или проект са щели да бъдат изцяло или частично 

изпълнени и без публичната помощ. 

Кръстосано спазване: Система, която обвързва всички плащания по ОСП с набор от 

основни стандарти, за да се гарантира доброто земеделско и екологично състояние на 

земите (ДЗЕС), както и определени задължения, известни като законоустановени 

изисквания за управление (ЗИУ). ЗИУ се определят в съответното законодателство на 

ЕС в областта на околната среда, изменението на климата, общественото здраве, 

здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните. 

„Натура 2000“: Най-голямата в света взаимосвързана екологична мрежа от защитени 

територии, която обхваща 18 % от земята в ЕС, както и значителни по размер морски 

територии. 

ОСП: Обща селскостопанска политика. Серия законодателни актове и практики, приети 

от Европейския съюз с цел да се осигури обща, единна политика в областта на селското 

стопанство. През 1962 г. са предприети първоначалните мерки. Оттогава политиката е 

адаптирана и развивана и са извършени редица реформи. 

Развитие на селските райони: Политика на ЕС, наричана обикновено „стълб II на ОСП“, 

насочена към икономическите, екологичните и социалните нужди на селските райони 

в ЕС. Плащанията за развитие на селските райони се извършват от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони, със съфинансиране от държавите 

членки. 

СИЦ: Съвместен изследователски център. Генерална дирекция на Европейската 

комисия. 

Стопанство: земеделско стопанство, т.е. цялата земя и животните, намиращи се на 

територията на една и съща държава членка, управлявано от един земеделски 

стопанин (който може да бъде физическо или юридическо лице или група от такива 

лица) и използвано за селскостопански дейности. 
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Стълб І на ОСП: Част от общата селскостопанска политика, която обхваща директните 

плащания за земеделските стопани и пазарните мерки. 

Стълб ІІ на ОСП: Част от общата селскостопанска политика, която обхваща мерките за 

развитие на селските райони. 

DG AGRI: Генерална дирекция на Европейската комисия за земеделие и развитие на 

селските райони. 

DG CLIMA: Генерална дирекция на Европейската комисия за действия по климата. 

DG ENV: Генерална дирекция на Европейската комисия за околна среда. 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

I. Екологизирането (или плащането за екологизиране) е нов вид директно плащане 

за земеделските стопани, въведено с реформата от 2013 г. на общата селскостопанска 

политика (ОСП). Целта му беше да приложи принципа, че земеделските стопани следва 

да бъдат възнаградени за обществените блага, които предоставят. Чрез този 

механизъм екологизирането трябваше да подобри екологичните параметри на ОСП. 

II. В настоящия доклад са представени констатациите на Сметната палата от одита 

на екологизирането. Основният одитен въпрос беше дали екологизирането е успяло да 

подобри екологичните и климатичните параметри на ОСП в съответствие с целта, 

определена в законодателството на ЕС. 

III. За да отговори на този основен одитен въпрос, Сметната палата провери: 

• интервенционната логика, наличието на ясни и достатъчно амбициозни цели за 

екологизиране, както и обосновката за отпуснатите бюджетни средства за 

политиката; 

• ползите, които може да се очаква екологизирането да донесе за околната среда 

и климата; 

• сложността, която екологизирането добавя в ОСП. 

IV. Като цяло Сметната палатазаключи, че по прилагания понастоящем начин 

екологизирането не би могло да подобри значително екологичните и климатичните 

параметри на ОСП. 

V. Сметната палата установи, че Комисията не е разработила цялостна 

интервенционна логика за плащането за екологизиране. Комисията също така не е 

определила ясни и достатъчно амбициозни цели, които следва да се очаква да 

постигне екологизирането. Освен това отпуснатите бюджетни средства за 

екологизиране не са обосновани от екологичното съдържание на политиката. По 

същество плащането за екологизиране остава схема за подпомагане на доходите. 



 8 

 

VI. Сметната палата също така установи, че екологизирането не би могло да 

предостави значителни ползи за околната среда и климата, главно поради 

съществените икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите, 

които се отразяват на политиката. По-специално Сметната палата изчислява, че 

екологизирането е довело до промени в земеделските практики едва в 5 % от цялата 

земеделска земя в ЕС. 

VII. И накрая Сметната палата установи, че вероятните резултати от политиката не 

оправдават значителната сложност, която екологизирането добавя в ОСП. Част от тази 

сложност произтича от припокриванията между екологизирането и други инструменти 

на ОСП в областта на околната среда, включително стандартите за добро земеделско 

и екологично състояние на земите (ДЗЕС). Екологизирането прилича на ДЗЕС по това, че 

по своята същност то също е набор от основни екологични състояния, приложими за 

подпомагането на доходите.  

VIII. Въз основа на тези констатации Сметната палата отправя следните препоръки: 

• За следващата реформа на ОСП Комисията следва да разработи цялостна 

интервенционна логика за ролята на ОСП за постигането на целите на ЕС за 

околната среда и климата, която да определя конкретни целеви нива и да бъде 

съобразена с последните научни знания за съответните явления. 

• Като подготовка за разработването на нейното предложение за следващата 

реформа на ОСП Комисията следва да извърши преглед и да анализира 

изпълнението на настоящата ОСП. При разработването на своето предложение 

Комисията следва да се ръководи от следните принципи: 

o Земеделските стопани следва да имат достъп до плащания по ОСП само ако 

изпълняват набор от основни екологични норми, обхващащи областите на 

настоящите ДЗЕС и общите изисквания за екологизиране (които, както 

и ДЗЕС, имат за цел да надградят изискванията на законодателството 

в областта на околната среда). Санкциите за неспазване на тези комбинирани 

норми следва да бъдат достатъчни, за да действат като възпиращо средство. 

Освен това всички тези основни норми следва да бъдат изцяло включени 
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в екологичната базова стойност за всяко планирано действие по отношение 

на селското стопанство. 

o На специфичните местни потребности, свързани с околната среда и климата, 

може да се отговори по подходящ начин чрез по-активни планирани 

действия по отношение на селското стопанство, които се основават на 

постигането на цели за ефективност и финансиране, отразяващо оценката на 

средните направени разходи и пропуснати приходи във връзка с действия 

и практики, които излизат извън екологичната базова стойност. 

o Когато на държавите членки се предоставят варианти, от които да избират 

при изпълнението на ОСП, от тях следва да се изисква преди изпълнението 

да докажат, че избраните варианти са ефективни и ефикасни по отношение 

на постигането на целите на политиката. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Европейският съюз (ЕС) изплаща преки субсидии на земеделските стопани като 

част от стълб І1 на своята обща селскостопанска политика (ОСП). Основна цел на тези 

директни плащания е да се подпомогнат доходите на земеделските стопани. ОСП 

обаче е подложена на все по-голяма критика заради това, че не прави достатъчно за 

ограничаване на отрицателното въздействие, което някои земеделски практики 

оказват върху околната среда и климата2

2. „Плащането за екологизиране“ или „екологизирането“

. 

3 – нов вид директно 

плащане, въведено с реформата на ОСП от 2013 г. — е най-новият опит за справяне 

с този проблем. Това е единственото директно плащане, чиято основна заявена цел е 

„зелена“, а именно да подобри екологичните параметри на ОСП4

3. В обяснителния меморандум, придружаващ нейното законодателно 

предложение

. 

5

                                                       

1 ОСП се разделя на два стълба: Стълб І обхваща директните плащания на земеделските 
стопани и мерките за намеса на пазара. Той се финансира изцяло от бюджета на ЕС. 
Стълб ІІ обхваща мерките за развитие на селските райони, които се съфинансират от 
държавите членки. 

, Комисията е изтъкнала, че земеделските стопанства „ще се нуждаят от 

подкрепа при приемането и поддържането на селскостопански системи и практики, 

които са особено благоприятни за постигане на целите в областта на околната среда 

и климата, тъй като пазарните цени не отразяват осигуряването на такива обществени 

блага“. Този акцент върху изразходването на публични средства за обществени блага 

2 Това отрицателно въздействие на селското стопанство върху околната среда включва 
изтощаване и ерозия на почвите, замърсяване на водите, емисии на парникови газове 
и загуба на биологично разнообразие. 

3 Пълното официално наименование на тази нова схема за подпомагане е „плащане за 
селскостопански практики, които са от полза за климата и за околната среда“. 

4 Съображение 37 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски 
стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 
(OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608). 

5 COM(2011) 625 окончателен от 12.10.2011 г. 
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и възнаграждаването на земеделските стопани за положителни външни ефекти (т.е. за 

оказване на положително въздействие, което иначе не би било възнаградено от 

пазара) също така добавя легитимност на разходите за ОСП като цяло. 

4. Екологизирането е задължителна схема. Всички земеделски производители, които 

участват в схеми за директни плащания по ОСП (като например схемата за основно 

плащане или схемата за единно плащане на площ), трябва да подадат и заявления за 

плащането за екологизиране. По-малките стопанства обаче могат да се възползват от 

подкрепа в рамките на екологизирането, без да се налага да изпълняват всички или 

дори което и да било) от изискванията за екологизиране. Изискванията за 

екологизиране също така не се прилагат и за стопанства, считани за „екологични по 

дефиниция“, като например стопанства, практикуващи биологично земеделие, които 

имат право на плащане за екологизиране, без да подлежат на задължение да докажат 

спазване на трите практики за екологизиране. 

5. Изискванията за екологизиране обхващат три земеделски практики, чиято цел е да 

бъдат опростени, общи, недоговорни и на годишна основа, както и да носят ползи за 

околната среда и климата: 

а) Съгласно диверсификацията на културите земеделските стопани с повече от 

10 хектара обработваема земя са задължени да отглеждат най-малко две култури. 

В стопанствата, чиято обработваема земя надвишава 30 хектара, трябва да бъде 

въведена поне още една (т.е. трета) култура. Делът на обработваемата земя, която 

земеделските стопани могат да използват за основната култура, е ограничен до 

75 %. В стопанствата, където се изискват най-малко три култури, двете основни 

култури, взети заедно, не трябва да обхващат повече от 95 % от обработваемата 

земя. Основната заявена цел на диверсификацията на културите е да се подобри 

качеството на почвата6

                                                       

6 Съображение 41 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. 

; 
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б) Поддържането на постоянно затревени площи съчетава два отделни механизма. 

Държавите членки трябва: 

• да наблюдават (на национално и регионално равнище) дела на постоянно 

затревените площи в общата земеделска площ, обхваната от директните 

плащания по ОСП. Ако съотношението намалее с повече от 5 % спрямо 

референтното ниво, държавите членки трябва да изискат от земеделските 

стопани да възстановят постоянно затревените площи, които преди това са 

били преобразувани в друг вид земеползване; 

• да определят постоянно затревените площи, които са най-чувствителни от 

гледна точка на околната среда. Преобразуването и обработването с плуг на 

тези екологично чувствителни постоянно затревени площи (ЕЧПЗП) е 

забранено. 

Съгласно законодателството на ЕС, постоянно затревените площи се поддържат 

в рамките на екологизирането главно с цел задържане на въглерод7

в) Земеделските стопани, които имат повече от 15 хектара обработваема земя, 

трябва да отделят еквивалента на 5 % от тази земя за екологично насочени площи 

(ЕНП). В законодателството на ЕС се предвиждат 19 различни вида ЕНП, с които 

земеделските стопани могат да изпълнят това задължение, включително земя, 

оставена под угар, междинни култури, култури, които обогатяват почвата с азот, 

както и няколко вида особености на ландшафта. Отделните държави членки обаче 

могат да решат да предоставят на своите земеделски стопани по-малко варианти 

. Опазването 

на екологично чувствителни постоянно затревени площи има за основна цел да 

защити зони, които са ценни за биоразнообразието (в допълнение към общата цел 

за задържане на въглерод); 

                                                       

7 Съображение 42 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. 
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на ЕНП. Основната цел, определена за екологично насочените площи, е опазване 

и подобряване на биологичното разнообразие8

6. Освен екологизирането, ОСП разполага с други два важни инструмента за 

постигане на целите в областта на околната среда и климата:  

. 

а) Кръстосаното спазване е механизъм, който обвързва повечето плащания по ОСП 

с набор от основни стандарти, за да се гарантира доброто земеделско 

и екологично състояние на земите (ДЗЕС), както и определени задължения, 

известни като законоустановени изисквания за управление (ЗИУ). ЗИУ се 

определят в съответното законодателство на ЕС в областта на околната среда, 

изменението на климата, общественото здраве, здравето на животните 

и растенията и хуманното отношение към животните. Земеделските стопани, които 

не отговарят на тези стандарти и изисквания, рискуват да им бъде наложена 

санкция за намаляване на всички директни плащания, обикновено с 1 % до 5 %; 

б) Екологичните мерки в рамките на развитието на селските райони (стълб ІІ на ОСП) 

– като например мярката за агроекология и климат – приличат на плащането за 

екологизиране по това, че възнаграждават земеделските стопани за някои 

практики, които са от полза за околната среда и климата. За разлика от 

екологизирането обаче, тези мерки са от договорно естество и се основават на 

доброволни ангажименти от страна на земеделските стопани. Премиите, които се 

изплащат на земеделските стопани, отразяват допълнителните разходи и загубата 

на доходи, произтичащи от тези ангажименти9

7. Комисията разглежда екологизирането като среден етаж на триетажната 

„пирамида“ от „зелени“ инструменти на ОСП (вж. 

. 

фигура 1

                                                       

8 Съображение 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. 

). Основните стандарти 

и изисквания на кръстосаното спазване, които обхващат най-широката група от 

9 Съображение 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487). 
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земеделски стопани и най-голямата площ, образуват долния етаж на пирамидата, а по-

амбициозните екологични ангажименти в рамките на развитието на селските райони 

— които са приложими за по-малка група от доброволци и по-малка площ — образуват 

горния етаж. Заедно тези инструменти имат за цел да окажат комбинирано 

и допълващо въздействие. 

Фигура 1 – Пирамида на екологичните инструменти на ОСП 

 

Източник: ЕСП въз основа на работен документ на службите на Европейската комисия 
SWD(2016) 218 окончателен. 

8. ЕС изразходва значителна сума за новото плащане за екологизиране: 12 млрд. 

евро годишно, което представлява 30 % от всички директни плащания по ОСП и почти 

8 % от целия бюджет на ЕС. За земеделските стопани (които са получили първите си 

плащания за екологизиране през финансовата 2016 година за искания, подадени през 

2015 г.) това означава среден размер от около 80 евро на хектар годишно, с известни 

разлики между държавите членки, а в някои случаи и в рамките на една и съща страна. 

След въвеждане на екологизирането Европейският парламент и Съветът (бюджетните 

органи) пренасочиха тези средства от другите директни плащания. Ето защо, както е 

показано на фигура 2
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, общият бюджет за преките плащания по ОСП остава 

относително стабилен между 2013 г. и 2017 г. 



 15 

 

Фигура 2 – Въвеждането на екологизирането не променя общия бюджет за преките 

плащания по ОСП 

 

Източник: Данни на Европейската комисия (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm). 

9. Екологизирането се осъществява при споделено управление, като Комисията 

запазва общата отговорност за изпълнението на бюджета, но делегира задачите по 

изпълнението на държавите членки. Тези делегирани задачи включват създаване 

и управление на системи за събиране на искания от земеделските стопани, за 

извършване на административни проверки и проверки на място и за изчисляване 

и изплащане на подходящ размер на помощта. За екологизирането е необходимо 

държавите членки допълнително да определят някои ключови параметри, като 

например определяне на ЕЧПЗП и избор на видовете ЕНП. 
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ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА 

10. Одитът на Сметната палата обхвана проектирането на екологизирането и първите 

две години от неговото прилагане (референтни години 2015 и 2016), както 

и съгласуваността между тази схема и другите инструменти на ОСП в областта на 

околната среда, т.е. кръстосаното спазване и екологичните мерки в рамките на 

развитието на селските райони. 

11. Основната цел на Сметната палата беше да оцени дали екологизирането е успяло 

да подобри екологичните и климатичните параметри на ОСП в съответствие с целта, 

определена в съответното законодателство на ЕС. За да отговори на този основен 

одитен въпрос, Сметната палата провери: 

а) интервенционната логика, наличието на ясни и достатъчно амбициозни цели за 

екологизиране, както и обосновката за отпуснатите бюджетни средства за 

политиката; 

б) ползите, които може да се очаква екологизирането да донесе за околната среда 

и климата; 

в) сложността, която екологизирането добавя в ОСП. 

12. Дейността на Сметната палата обхвана: 

а) анализ на информация от многобройни източници, включително 

законодателството, насоки и работни документи на Комисията, обмен на 

кореспонденция и информация между Комисията и държавите членки, данни за 

осъществяването на екологизирането, както и преглед на критична литература; 

б) посещения на съответните генерални дирекции на Комисията (ГД „Земеделие 

и развитие на селските райони“, ГД „Действия по климата“, ГД „Околна среда“ 

и СИЦ), както и на заинтересованите страни на равнището на ЕС (Генералната 

конфедерация на земеделските кооперативи в Европейския съюз (COPA-COGECA) и 

BirdLife); 
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в) Интервюта (чрез въпросници и посещения или видеоконференции) с органите на 

пет държави членки: Гърция, Испания (Кастилия и Леон), Франция (Аквитания 

и Нор-Па дьо Кале), Нидерландия и Полша; 

г) целенасочена документна проверка на риска от двойно финансиране, която 

обхвана още десет държави членки: Белгия (Валония), Чешката република, 

Германия (Бранденбург), Ирландия, Италия (Кампания), Литва, Австрия, Словения, 

Финландия и Обединеното кралство (Уелс); 

д) анализ на собствените резултати от одитите на Сметната палата от декларацията за 

достоверност за 2016 г., по-специално по отношение на промените в земеделските 

практики, които се дължат на екологизирането. 
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КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Екологизирането няма напълно разработена интервенционна логика с ясно 

определени, амбициозни цели, и бюджетът му не е пряко обвързан с постигането 

на екологични и свързани с климата цели  

Плащането за екологизиране има две ясни цели: подобряване на екологичните 

и климатичните параметри на ОСП и подпомагане на доходите на земеделските 

стопани 

13. Въвеждането на екологизирането е опит за прилагане на принципа, че 

земеделските стопани следва да бъдат възнаградени за съобразените с околната среда 

обществени блага, които предоставят. Този нов подход е отразен в определената цел 

за екологизирането в съответното законодателство на ЕС и посочена в точка 2

14. Екологизирането има и друга цел — то подпомага доходите на земеделските 

стопани. Въпреки че тази функция на екологизирането не е изрично посочена 

в законодателството, тя следва имплицитно от класифицирането на екологизирането 

като директно плащане. 

 — 

подобряване на екологичните и климатичните параметри на ОСП. 

Не е ясно определен конкретният принос на екологизирането за постигането на 

целите на ЕС в областта на почвите, климата и биологичното разнообразие 

15. Основните въпроси, свързани с околната среда и климата, които разглежда 

екологизирането — качество на почвите, задържане на въглерод и биологично 

разнообразие — са обхванати от по-широки стратегии на ЕС (вж. каре 1). 

Каре 1

През 2006 г. е приета тематична стратегия на ЕС за опазване на почвите

 — Стратегически документи на ЕС по отношение на почвите, климата и биологичното 

разнообразие 

10

                                                       

10 COM(2006) 231 окончателен от 22.9.2006 г. 

. В стратегията 

деградацията на почвите се определя като сериозен проблем в Европа и се посочват примери 
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за различните форми, под които тя може да се прояви, като например излагането на земята на 

въздействието на водата и на вятърна ерозия, както и ниско съдържание на органични 

вещества в почвите. Целта на стратегията е да предотврати по-нататъшната деградация на 

почвите и да запази техните функции, както и да възстанови почвите с влошено качество. 

Една от целите на пакета на ЕС за енергетиката и климата до 2020 г.11 е намаляване с 20 % на 

емисиите на парникови газове спрямо равнищата от 1990 г. Това включва ангажимент за 

намаляване на емисиите от секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии 

(включително селското стопанство), с 10 % спрямо равнищата от 2005 г. В Рамката на ЕС за 

климата и енергетиката до 2030 г.12 се предвижда цел за намаляване на емисиите на 

парникови газове с 40 % спрямо равнищата от 1990 г. До 2050 г.13

Настоящата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие

 ЕС възнамерява да намали 

своите емисии на парникови газове с 80 %—95 % в сравнение с равнищата от 1990 г. 

14, приета през 2011 г., е удължена 

до 2020 г. Нейната водеща цел е „до 2020 г. да преустанови загубата на биологично 

разнообразие и влошаването на екосистемните услуги в ЕС, както и възстановяването им, 

доколкото това е осъществимо, като същевременно увеличи приноса си за предотвратяване 

загубата на биологично разнообразие в световен мащаб“. Съгласно средносрочната оценка от 

2015 г.15, все още не е постигнат значителен напредък по постигането на тази цел. Това следва 

от неуспешния опит за преустановяване на загубата на биологично разнообразие до 2010 г. 

съгласно предходния план за действие на ЕС относно биологичното разнообразие16

                                                       

11 COM(2008) 30 окончателен от 23.1.2008 г., „20 плюс 20 до 2020 г. Възможностите на Европа 
в контекста на изменението на климата“. 

. 

12 COM(2014) 15 окончателен от 22.1.2014 г. „Рамка за политиките в областта на климата 
и енергетиката през периода 2020—2030 г. (Рамка за климата и енергетиката до 2030 г.)“. 

13 COM(2011) 112 окончателен от 8.3.2011 г., „Пътна карта за постигане до 2050 г. на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“. Европейският съвет 
и Европейският парламент одобриха този подход, предложен от Комисията, съответно 
през февруари и март 2013 г. 

14 COM(2011) 244 окончателен от 3.5.2011 г. 

15 COM(2015) 478 окончателен и SWD (2015) 187 окончателен от 2.10.2015 г. 

16 COM(2006) 216 окончателен от 22.5.2006 г. 
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16. Не е ясно как се очаква екологизирането да допринесе за по-широките цели на ЕС, 

определени в тези стратегически документи: 

а) Комисията не е разработила цялостна интервенционна логика за екологизирането. 

Тя също така не е определила конкретни, измерими цели за политиката17

б) Предварителното условие за определяне на такива цели е наличието на метод за 

измерване на съответните явления и познаването на тяхното текущо състояние. 

Съществуват обаче само откъслечни сведения за базовата ситуация — т.е. за 

качеството на земеделските почви, въглеродния запас в рамките на постоянно 

затревените площи и за ситуацията по отношение на биологичното разнообразие 

в земеделските стопанства към момента на въвеждане на екологизирането. 

В 

. С други 

думи, няма планове, в които да се посочва какви подобрения иска да постигне ЕС 

с екологизирането по отношение на биологичното разнообразие, качеството на 

почвите и нетните въглеродни емисии от земеделските почви. Определянето на 

такива конкретни цели само по себе си е трудно поради действието на множество 

фактори, някои от които са външни (т.е. извън контрола на създателите на 

политиките), а други не са добре разбрани; 

каре 2 е представена илюстрация на тези проблеми. 

Каре 2 — Биологично разнообразие и почви — липса на яснота по отношение на настоящото 

положение и това, което е желателно да се постигне 

Все по-ясно се осъзнава, че биологичното разнообразие в земеделските стопанства е 

застрашено, но има малко данни, за да се наблюдава ситуацията. По-голямата част от 

предоставената информация за фауната в земеделските земи се отнася за птиците, които 

поради своето място близо до върха на хранителната верига бързо биват засегнати от 

промените в екосистемите, и следователно могат да служат като барометър за здравето на 

Биологично разнообразие 

                                                       

17 За разлика от разходите за развитие на селските райони, за които съществуват такива 
цели. 
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околната среда18. Индексът на птиците, живеещи върху земеделски земи (FBI), разчита на 

предоставените данни от обществеността, проследява тенденциите при популациите на 

редица видове птици, които използват земеделските земи за размножаване или гнездене. От 

1990 г. до 2014 г. FBI е намалял с 31,5 % (от 100 на 68,5)19

През 2014 г. беше стартиран пилотен проект (LISA

. FBI е възприет като един от 

показателите за въздействие за ОСП. Комисията обаче все още не е определила целеви 

резултат за FBI (или някаква друга цел по отношение на състоянието на биологичното 

разнообразие на фауната в земеделските земи), който да бъде постигнат с политиката. 

20) за определяне на стандарт за биологично 

разнообразие за флората в земеделските земи въз основа на полеви данни, събрани 

в 39 региона, разпределени в целия ЕС, всеки от които с 25 участъка за вземане на проби. 

Резултатите от проучването показват, че по-голямата част от ландшафта на обработваемите 

земи е с ниска природна стойност. Проучването е трябвало да бъде повторено през 2016 г. (за 

да даде първоначална представа за въздействието на екологизирането), но е отложено. 

Комисията не е определила никакви цели за екологизирането (или за ОСП като цяло) по 

отношение на състоянието на биологичното разнообразие на флората в земеделските земи. 

Сведенията относно съдържанието на органичен въглерод в почвите и други аспекти на 

качеството на почвите са откъслечни и се основават отчасти на данни от извадка (например 

LUCAS

Почви 

21) и отчасти на моделиране (например CAPRESE22

                                                       

18 Компендиум на ОИСР с агроекологични показатели, OECD Publishing, 2013 г. 

). В своя доклад от 2012 г. относно 

19 Данни на Евростат, 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr100&
plugin=. 

20 Ландшафтна инфраструктура и устойчиво селско стопанство (LISA), Доклад за проучването 
през 2014 г., юли 2015 г. Проект, ръководен от д-р Rainer Oppermann, Richard Bleil, Anja 
Eirich и Julian Lüdemann от Института за агроекология и биологично разнообразие (IFAB) 
в Манхайм. 

21 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-
_Land_use_and_land_cover_survey. 

22 Arwyn Jones и др. (СИЦ); CAPRESE-SOIL: Съхраняване и задържане на въглерод 
в земеделските почви, Възможности и последици за селскостопанското производство, 
Окончателен доклад, 2013 г. 
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състоянието на почвите в Европа23

Първоначалното предложение на Комисията е било по-амбициозно по отношение на 

околната среда… 

 Съвместният изследователски център (СИЦ) на Европейската 

комисия отбеляза, че картографирането на почвите в държавите членки е недостатъчно за 

настоящите нужди и че разликите между различните национални набори от данни затрудняват 

трансграничните анализи. Комисията не е определила никакви количествени цели за 

екологизирането (или за ОСП като цяло) във връзка с качеството на почвите. 

17. Екологизирането в първоначално предложената от Комисията форма е било по-

амбициозна, насочена към околната среда мярка с по-строги изисквания и по-малко 

освобождавания от настоящите практики за екологизиране. На фигура 3 е представен 

преглед на съществените промени между първоначално обсъдената концепция 

в оценката на въздействието от 2011 г.24

                                                       

23 Състоянието на почвите в Европа, Принос на СИЦ към доклада на ЕАОС за състоянието 
и перспективите на околната среда — SOER 2010; 2012 г. 

 (обширно проучване, анализиращо 

алтернативните варианти на политиката за реформата на ОСП през периода 2014—

2020 г.), законодателното предложение на Комисията и приетото в крайна сметка 

законодателство. 

24 SEC(2011) 1153 окончателен/2 от 20.10.2011 г. 
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Фигура 3 — Намаляване на амбициите по отношение на околната среда по време на 

законодателния процес 

 

Източник: ЕСП въз основа на законодателството и оценката на въздействието на Европейската 
комисия от 2011 г. и законодателното предложение. 

18. Крайният резултат от законодателния процес се различава от първоначалния 

подход на Комисията, изразен в следното твърдение в оценката на въздействието от 

основна култура < 
70 %

(две основни 
култури < 95 %)

забрана за 
преобразуване, 

само ЕНП без 
производство
върху 5 % от 

обработваемата земя и 
трайните насаждения

върху 70 %
от обработваемата земя, 

градинарството на открито 
и трайните насаждения

с изключение 
на ГО

праг от 3 ха

без 
съществена 

промяна

5 % → 7 %
+ тераси

практиката е 
преустановена

основна култура 
< 70 %

(две основни 
култури < 95 %)

от 
обработваемата 

земя над 3 ха

забрана за 
преобразуване, 
приложима на 
равнището на 
стопанствата

за всички 
постоянно 

затревени площи
с изключение на 

марж от 5 %

само ЕНП без 
производство (+ 

тераси) 
върху 7 % от 

обработваемата 
земя и трайните 

насаждения

3 ха→ 
10 ха

70 % → 75 %

забрана само за 
ЕЧПЗП 

производството 
е разрешено

7 % → 5 %
с изключение на 

ТН

основна култура < 
75 %

от обработваемата 
земя над 10 ха 

две основни 
култури < 95 %

от обработваемата 
земя над 30 ха

забрана за 
преобразуване, 
приложима на 
равнището на 
стопанствата

само за ЕЧПЗП

ЕНП със и без 
производство
върху 5 % от 

обработваемата 
земя

Оценка на 
въздействието

Законодателно 
предложение

Прието 
законодателство

Поддържане на 
постоянно 

затревените площи

Екологично 
насочени площи

Зелена покривка

Диверсификация на 
културите

основна култура < 70 %
(две основни култури < 

95 %)
от обработваемата земя и 

градинарството на 
открито (ГО)

забрана за 
преобразуване, 

приложима на равнището 
на стопанствата

за всички постоянно 
затревени площи

с изключение на марж от 
5 %

Практики                                                                                           Промени

Практика Съдържание 
на практиката

Без промяна 
или неутрална 

промяна

Намаляване на 
амбициите по 
отношение на 

околната среда

Увеличаване на 
амбициите по 
отношение на 

околната среда
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2011 г.: „За да бъде ефективно екологизирането, от решаващо значение е да не се 

възприема подход на „меню“ със списък от мерки, които дават избор на държавите 

членки и/или земеделските стопани. Подобен подход до голяма степен би намалил 

ефекта от екологизирането, особено ако плащането не отговаря на усилията, които се 

изискват от земеделските стопани, което ще ги накара да изберат мерките, които вече 

са изпълнили, или тези с най-малко разходи, като по този начин донесат по-малко 

ползи за околната среда. Освен това, колкото по-голям избор се предоставя 

в екологизирането по стълб І, толкова по-сложно става да се осигури съгласуваност 

с кръстосаното спазване, по-специално с ДЗЕС (риск от наличие на твърде различни 

базови стойности между отделните държави членки), а впоследствие и със стълб ІІ — 

риск от извършване на двойни плащания. Ето защо следва да се насърчава подход към 

екологизирането само с няколко мерки, които носят значителни ползи за околната 

среда“. Всъщност рисковете, за които е предупредила Комисията през 2011 г., до 

голяма степен действително са се проявили (вж. точки 24, 36, 37, 47—49 и 59—68

… но в него е липсвало ясно демонстриране на това, което биха постигнали 

предложените практики за екологизиране 

). 

19. Както бе посочено в точка 16

а) По отношение на поддържането на постоянно затревените площи, Комисията е 

подчертала, че задържането на въглерод в почвата след преобразуването на 

обработваемата земя в затревена площ е значително по-бавно от загубите на 

въглерод, произтичащи от преобразуването на постоянно затревени площи 

в обработваема земя. Въз основа на това Комисията е препоръчала да се защити 

въглеродният запас чрез задължително опазване на съществуващите постоянно 

затревени площи на равнището на стопанствата, а не чрез система, основана на 

наблюдаване на съотношението на регионално или национално равнище; 

, Комисията не е определила конкретни 

количествени цели за предложените практики за екологизиране. Освен това в оценката 

на въздействието от 2011 г. е представено само частично доказателство за 

ефективността на предложените практики за екологизиране, насочени главно към 

аспектите на смекчаването на последиците от изменението на климата: 
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б) Във връзка с предложената мярка за оставяне под угар по екологични 

съображения/ЕНП, освен че се разглежда нейното отчасти положително и отчасти 

отрицателно очаквано въздействие по отношение на смекчаването на последиците 

от изменението на климата, в оценката на въздействието не е предоставено ясно 

доказателство за екологичната ефективност на тази мярка, по-специално за 

биологичното разнообразие; 

в) И накрая, в оценката на въздействието са представени научни доказателства за 

положителното въздействие на сеитбооборота, особено по отношение на 

увеличаването на органичните вещества в почвата, включително въглерода. По 

практически съображения обаче Комисията е предложила сеитбооборотът да бъде 

заменен с диверсификация на културите (вж. точка 41

20. Накратко, двата съзаконодателя в ЕС (Европейският парламент и Съветът) са 

получили предложение за важна реформа на директните плащания по ОСП 

с ограничена информация относно това, което би могло да се очаква да постигнат 

новите мерки. Сметната палата споделя мнението, изразено в доклад, анализиращ 

законодателния процес за екологизирането

). 

25

21. Последвалите промени, инициирани главно от двата съзаконодателя, не са били 

съпроводени с каквато и да е научна обосновка, доказваща тяхната екологична 

ефективност – основният им акцент е бил върху намаляването на усилията, изисквани 

от земеделските стопани. 

, че „липсата на ранен етап от процеса на 

ясно описание от страна на Комисията на екологичните ползи, които ще бъдат 

постигнати от екологизирането, е затруднила Комисията и другите участници при 

изясняването на степента, до която последващото разводняване на текста е било от 

значение за постигането на резултатите“. 

                                                       

25 Kaley Hart, The Fate of Green Direct Payments in the CAP Reform Negotiations, in The Political 
Economy of the 2014—2020 Common Agricultural Policy: An Imperfect Storm („Съдбата на 
директните плащания за екологизиране в преговорите за реформата на ОСП 
в политическата икономика на общата селскостопанска политика за периода 2014—2020 г. 
– несъвършена буря“). 
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Отпуснатите бюджетни средства за екологизиране обаче не са променени, тъй като 

те са се основавали на политическо решение, а не на постигането на екологични 

и свързани с климата цели 

22. Предоставянето на 30 % от общия бюджет за всички директни плащания по ОСП за 

екологизиране е било ключов елемент не само за последната реформа на ОСП, но 

също така и за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Именно 

в този последен, по-широк контекст Комисията за пръв път е предложила това 

разпределение през 2011 г.26 и впоследствие то е било одобрено от Европейския съвет 

през 2013 г.27

23. Тези бюджетни средства са останали на същото равнище — около 12 млрд. евро 

годишно — през целия законодателен процес, въпреки значителните промени 

в съдържанието на политиката по отношение на околната среда и климата от гледна 

точка на нейните изисквания (които с времето са станали не толкова строги) и степента 

на различните освобождавания (която се е увеличила). Това показва, че решението за 

отпускане на 30 % от директните плащания по ОСП за екологизиране не отразява 

степента на амбициозност на новия инструмент по отношение на околната среда 

и климата. По същество екологизирането остава мярка за подпомагане на доходите. 

 

24. По-специално Сметната палата установи, че размерът на плащанията за 

екологизиране (средно около 80 евро на хектар) не се е основавал на разходите на 

земеделските стопани за осъществяване на екологизирането28

а) Тези разходи са изчислени средно на около 30 евро на хектар в оценката на 

въздействието от 2011 г. въз основа на първоначално предвидените по-строги 

изисквания за екологизиране (вж. 

. 

точка 17

                                                       

26 COM(2011) 500 окончателен от 29.6.2011 г., „Бюджет за стратегията „Европа 2020“. 

); 

27 Заключения на Европейския съвет от 7—8 февруари 2013 г. относно многогодишната 
финансова рамка (EUCO 37/13). 

28 Като цяло директните плащания за земеделските стопани, включително за екологизиране, 
не подлежат на логиката за компенсиране на направените разходи и пропуснатите 
приходи, която се прилага за плащанията за развитие на селските райони. 
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б) Съгласно проучване на СИЦ29

в) Очакваното въздействие на екологизирането върху доходите на земеделските 

стопани (изчислено като разликата между приходите, които включват продажбите 

на продукция и субсидиите, и променливите производствени разходи, 

включително разходите за торове, пестициди, семена и фуражи) е много 

ограничено. В неотдавнашно проучване

 на моделирането на икономическото въздействие на 

настоящите изисквания за екологизиране, 71 % от всички земеделски стопани 

изобщо не са засегнати от екологизирането и не правят никакви разходи за 

привеждане в съответствие във връзка с неговото осъществяване. От 29 % 

засегнати земеделски стопани, повече от две трети правят разходи за привеждане 

в съответствие, възлизащи на по-малко от 25 евро на хектар. За повече от 40 % тези 

разходи възлизат на по-малко от 10 евро на хектар. Разходите на около 2 % от 

земеделските стопани обаче надвишават 100 евро на хектар (тези случаи често се 

отнасят до земеделски стопанства с малка площ, специализирани в капиталоемки 

и трудоемки дейности като производство на зеленчуци). 

30

                                                       

29 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., ‘Economic Impacts of CAP 
greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)’ 
(„Икономическо въздействие на екологизирането в рамките на ОСП – прилагане на 
общоевропейски модел за отделните стопанства за анализ на ОСП (IFM-ОСП)“, Европейски 
преглед на агроикономиката, предстояща публикация, 2017 г. 

 СИЦ изчисли, че въвеждането на 

екологизиране всъщност е увеличило доходите на земеделските стопани с около 

1 % (главно заради слабото увеличаване на цените, произтичащо от ограниченото 

намаляване на производството). В предварителните резултати от проекта на 

30 Gocht, A., Ciaian, P., Bielza, M., Terres, J. M., Röder, N., Himics, M., Salputra, G., ‘Economic and 
environmental impacts of CAP greening: CAPRI simulation results’ („Икономическо 
и екологично въздействие на екологизирането в рамките на ОСП – резултати от 
симулациите на CAPRI“), EUR 28037 EN, Съвместен изследователски център, Европейска 
комисия, 2016 г., doi:10.2788/452051. 



 28 

 

доклад, посочен в подточка 24, буква б), въздействието на екологизирането 

върху земеделските стопани се изчислява на -1 %31

25. Бюджетът за екологизиране не се основава на оценка на икономическата стойност 

на очакваните ползи за околната среда и климата. Фактите по-долу предоставят 

известен контекст: 

. 

а) Базирането на създаването на политики върху оценка на очакваните обществени 

блага е добра практика. Най-същественият опит за разработване на методологии 

за оценка на екосистемите и биологичното разнообразие е извършен в проекта 

ИЕБ32

б) ЕС е определил преди това стойността на някои екологични проблема — например 

в оценката на въздействието

; 

33

в) Въз основа на своя метаанализ на научната литература СИЦ е изчислил стойността 

на земеделския ландшафт на ЕС на възлизаща между 134 евро и 201 евро на 

хектар, а общата стойност на земеделския ландшафт на ЕС на 24,5—36,6 млрд. 

евро годишно

 за тематичната стратегия на ЕС за опазване на 

почвите от 2006 г. цената на намаляването на органичните вещества в почвите е 

оценена между 3,4 и 5,6 млрд. евро годишно (включително преките и непреките 

разходи); 

34

                                                       

31 Разликата между двете проучвания в ефекта на екологизирането в рамките на ОСП върху 
доходите се дължи на разлики в приложените модели. В първото проучване е използван 
пазарен модел (CAPRI), в който се взема под внимание обратната информация за цената 
на екологизирането, а във второто проучване е използван селскостопански модел (IFM-
ОСП), в който не се взема под внимание влиянието на политиката върху цените. 

; 

32 ИЕБ – Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие за създателите на 
политики на местно и регионално равнище — проект под егидата на Програмата на 
Обединените нации за околната среда, подпомаган от Европейската комисия, както и от 
няколко европейски правителства. 

33 SEC(2006) 620. 

34 Ciaian, P. и S. Gomez y Paloma, ’The Value of EU Agricultural Landscape’ („Стойността на 
земеделския ландшафт на ЕС“), Работни документи на СИЦ EUR 24868 EN, Съвместен 
изследователски център, Европейска комисия, 2011 г., doi:10.2791/60382. 



 29 

 

г) Придаването на парично изражение на екологичните ползи създава значителни 

затруднения. Задачата е малко по-лесна, когато екологичните ползи могат да се 

съпоставят пряко с реалните разходи или приходи (например стойността на 

намаленото замърсяване на водите с нитрати може да се изчисли въз основа на 

разходите за пречистване на замърсените води). По-трудно е, когато такова пряко 

съпоставяне не е възможно, какъвто е случаят с увеличеното и опазеното 

биологично разнообразие; 

д) В случая на екологизирането обаче, не е била възможна каквато и да е 

икономическа оценка на екологичните ползи, тъй като, както бе посочено 

в точка 16

Малко вероятно е екологизирането, както е прилагано понастоящем, да доведе 

до значителни ползи за околната среда и климата 

, самите очаквани екологични ползи не са били изразени посредством 

количествени цели. 

Екологизирането е довело до много ограничени промени в земеделските практики… 

26. След първата година от прилагането на екологизирането Комисията е 

докладвала35 за първоначалните резултати на политиката по отношение на 

обхванатите земеделски земи и стопанства. Във фигура 4 е показано, че през 2015 г. 

24 % от земеделските стопанства в ЕС са били в обхвата на най-малко едно задължение 

за екологизиране. Тези стопанства обаче представляват не повече от 73 % от 

земеделската земя в ЕС36

                                                       

35 COM(2016) 218 окончателен, актуализиран с SWD(2016) 121 окончателен. 

. През 2016 г. делът на земеделската земя в ЕС, 

принадлежаща към стопанства, които подлежат поне на едно задължение за 

екологизиране, се е увеличил на 77 %. Комисията счита тази стойност за ключов 

показател за резултатите в областта на екологизирането.  

36 Разликата между дела на земеделските стопанства и дела на земеделската земя 
произтича от факта, че по-голямата част от освобождаванията от спазване на изисквания 
засягат по-малките земеделски стопанства, които въпреки големия си брой представляват 
сумарно ограничена площ. Освен това много от най-малките стопанства са изцяло извън 
системата на ОСП – те не подават заявления за каквато и да е форма на пряка помощ. 
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Фигура 4 — Изискванията за екологизиране се прилагат за малка част от 

земеделските стопанства в ЕС, но тези стопанства обхващат по-голямата част от 

земеделските земи на ЕС 

 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия (с изключение на Франция, за 
която не са предоставени данни). 

27. В глава 7 от своя Годишен доклад за 2016 г.37 Сметната палата представи 

резултатите от своя анализ на ефекта от екологизирането върху използването на земята 

(по отношение на диверсификацията на културите и ЕНП) след първата му година. Този 

анализ беше основан на сравнение на земеделските практики през 2014 г. и 2015 г. (т.е. 

последната година преди въвеждането на екологизирането и първата година от 

неговото прилагане)38

                                                       

37 Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 
2016 година (OВ C 322, 28.9.2017 г.).  

. 

38 Тези резултати се основават на извадка от 145 стопанства, посетени в контекста на 
годишната декларация за достоверност на Сметната палата. Оценката се основаваше на 
получената информация от заявленията за подпомагане, данни за стопанствата 
и интервюта със земеделските стопани. 

Общо за ЕС в рамките на ОСП със задължение(я)за екологизиране

100 %

86 %

73 %

100%

67%

24%

земеделска земя в ЕС

150 млн. ха

земеделска земя в ЕС по ОСП
129 млн. ха

Земеделска земя в ЕС в 
стопанствата с поне едно 
задължение за екологизиране
110 млн. ха

земеделски стопанства в ЕС

10,2 млн.

стопанства по ОСП

6,8 млн.

стопанства с поне едно 
задължение за екологизиране
2,4 млн.

земеделска 
земя

стопанства

0 %

100 %
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28. Резултатите от този анализ са представени във фигура 5. В случая на 

диверсификацията на културите и ЕНП Сметната палата установи, че за повечето 

стопанства в нейната извадка (и за по-голямата част от земеделските земи39

                                                       

39 Резултатите на Сметната палата, изразени като дял на стопанствата в извадката, не са 
показател за дяловете на стопанствата в общата популация на бенефициентите по линия 
на екологизирането. Причината за това е, че извадката беше съставена чрез използване на 
извадка по парична единица — методология, предназначена да даде резултати, които са 
статистически представителни по отношение на дяловете на разходите, а не на дяловете 
на бенефициентите. Резултатите на Сметната палата обаче могат да послужат като 
приемливо отражение на ситуацията по отношение на дяловете на земята, тъй като по 
принцип директните плащания са пропорционални на площта на стопанството. Факторите, 
които нарушават точността на тази приблизителна оценка, включват разликите в размера 
на помощта на хектар и различния дял на обработваемата земя в стопанствата. 

) 

въвеждането на екологизиране не е изисквало промяна в земеделските практики. 

Причината за това е била, че съответните стопанства или вече са изпълнили 

изискванията за екологизиране през 2014 г., или са били освободени от тях. 
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Фигура 5 – Изискванията за екологизиране за диверсификация на културите и ЕНП са 

довели до промяна в земеделските практики в приблизително 2 % от земеделските 

земи в ЕС (оценка на ЕСП, основана на извадка) 

 

Източник: ЕСП въз основа на резултатите от одита. 

29. Както е посочено в нейния Годишен доклад40

                                                       

40 Точка 7.56 от Годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за 
финансовата 2016 година (OВ C 322, 28.9.2017 г.). 

, Сметната палата „установи някои 

положителни промени в земеделските практики вследствие на въвеждането на 

схемата, особено във връзка с екологично насочените площи“. За стопанствата, в които 

въвеждането на екологизирането действително е довело до положителна промяна 

в земеделските практики, Сметната палата изчисли дела на обработваемата земя, 

върху която са настъпили тези промени. Сметната палата установи, че този дял е около 

среден дял на 
обработваемата земя 
с промяна във всички 
земеделски практики 

на засегнатите 
стопанства

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН 
общ дял на 

земеделската 
земя в ЕС, 

засегната от 
промени във 

връзка с 
екологизирането 

дял на 
обработваемата 
земя от цялата 

земеделска земя 
в ЕС

среден дял на 
обработваемата 
земя с промяна в 

земеделските 
практики на 
засегнатите 
стопанства

без промяна —
спазено през 

2014 г.

без промяна 
—

изключения

Диверсификация на културите 
(% стопанства)

ЕНП (% стопанства)

промени в 
земеделските 

практики поради 
екологизиране

Данни от Годишния 
доклад

Данни от 
Годишния доклад

61 % 26 % 13 %

31 % 32 % 37 %

15 % 2 % 60 % 1 %x ≈ x ≈

4 % 1,5 % 60 % 1 %x ≈ x ≈
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15 %41 за диверсификацията на културите и около 4 %42 за ЕНП. Като се вземат предвид 

стопанствата, в които не са били необходими никакви промени на земеделските 

практики, както и фактът, че обработваемата земя съставлява около 60 %43

30. Изчисленията на Сметната палата много се доближават до тези на СИЦ. Въз основа 

на усъвършенствано агроикономическо моделиране, изследователите в Комисията 

изчисляват

 от цялата 

земеделска земя в ЕС, това означава, че след въвеждането на екологизирането около 

1 % от земеделската земя в ЕС се е нуждаела от по-голяма диверсификация на 

културите, а за около 1 % са били необходими нови ЕНП. 

44

                                                       

41 За диверсификацията на културите максималният дял на обработваемата земя, в която 
може да се е наложила промяна на земеделските практики, е бил ограничен до 25 % 
(където един земеделски стопанин, отглеждащ една култура, я е диверсифицирал през 
2015 г. в съответствие с тавана за екологизиране от 75 % за основната култура). Резултатът 
на Сметната палата е под 25 %, тъй като много от стопанствата, които е трябвало да 
въведат по-голяма диверсификация на културите в резултат на екологизирането, още през 
2014 г. са отглеждали повече от една култура.  

, че общо 4,5 % от земеделската земя се е нуждаела от преразпределение 

(т.е. промяна на земеделските практики) поради новите изисквания за екологизиране, 

42 За ЕНП максималният дял на обработваемата земя, в която може да се е наложила 
промяна на земеделските практики, е бил ограничен до 5 % (където един земеделски 
стопанин без нито една ЕНП през 2014 г. е въвел нови ЕНП в стопанството, за да изпълни 
изискването за екологизиране от 5 % през 2015 г.). Резултатът на Сметната палата е под 
5 %, тъй като много от стопанствата, които е трябвало да въведат повече ЕНП в резултат на 
екологизирането, още през 2014 г. са имали площи, отговарящи на изискванията за ЕНП. 

43 В представения анализ в годишния доклад за 2016 г. Сметната палата пропусна тази 
последна стъпка (т.е. превръщането на дяловете на обработваемата земя в дялове от 
цялата земеделска земя). В точка 7.56 Сметната палата заключи, че „са констатирани 
положителни промени в около 3,5 % от обработваемата земя“. Това е в съответствие 
с междинните резултати, представени на фигура 5 (2 % от обработваемата земя за 
диверсификация на културите + 1,5 % от обработваемата земя за ЕНП = 3,5 %). 

44 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., ‘Economic Impacts of CAP 
greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)’ 
(„Икономическо въздействие на екологизирането в рамките на ОСП – прилагане на 
общоевропейски модел за отделните стопанства за анализ на ОСП (IFM-ОСП)“, Европейски 
преглед на агроикономиката, предстояща публикация, 2017 г. 
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включително 1,8 % поради диверсификация на културите, 2,4 % заради ЕНП и 1,5 % 

заради постоянно затревени площи45 (вж. фигура 6

Фигура 6 – Екологизирането е довело до промяна в земеделските практики 

в приблизително 5 % от земеделските земи в ЕС (оценка, основана на модела на СИЦ) 

). 

 

Източник: ЕСП въз основа на резултатите от проучването на СИЦ и данни на Евростат 
(Изследване на структурата на земеделските стопанства 2013 г.). 

                                                       

45 Изчисленията за отделните практики не се равняват на общата преразпределена земя 
поради екологизиране. Причината е, че някои земеделски практики могат да бъдат 
отчетени в рамките на повече от едно изискване за екологизиране. Например площите 
с култури, които обогатяват почвата с азот, могат да се отчетат във връзка със 
задължението за ЕНП, но също така и със задължението за диверсификация на културите. 

земеделска земя в ЕС

постоянно затревени площи
≈ 34% от земеделската земя 

в ЕС

обработваема земя
≈ 60% от земеделската земя в ЕС

трайни насаждения (освободени от 
екологизиране)
≈ 6% от земеделската земя в ЕС

Промяна в земеделските 
практики, дължаща се на 
екологизиране:
 постоянно затревени 

площи (ЕЧПЗП)
≈ 1,5% от земеделската 
земя в ЕС

 обработваема земя (ЕНП)
≈ 2,4 % от земеделската 
земя в ЕС

 обработваема земя 
(диверсификация на 
културите)
≈ 1,8 % от земеделската 
земя в ЕС

Припокриване между 
ЕНП и 
диверсификацията на 
културите 
(≈ 1,2 % от 
земеделската земя в 
ЕС)

(културите, които 
обогатяват почвата с 
азот, могат да се 
добавят към всяка от 
тези две практики за 
екологизиране)
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31. Важно е да се отбележи, че както изчисленията на Сметната палата, така и тези на 

СИЦ се отнасят до площта, върху която е настъпила промяна на земеделските практики 

след въвеждането на екологизирането. Те не представляват площта, засегната от 

положителното въздействие на тези промени. По-специално ЕНП могат да донесат 

ползи, които надхвърлят значително техните граници (например една буферна ивица 

с диви цветя може да осигури местообитание за опрашващи насекоми, които 

впоследствие да се разпространят в съседните парцели). 

32. Оценката, че екологизирането е довело до промяна в земеделските практики само 

в около 5 % от земеделските земи в ЕС, е в рязък контраст с ключовия показател за 

резултатите на Комисията, посочен в точка 26 (вж. също фигура 4

33. Тази разлика може да бъде обяснена, като се разгледа какво измерва показателят 

за резултати на Комисията, а това е делът на земеделската земя в ЕС, принадлежащ 

към стопанства, които подлежат поне на едно задължение за екологизиране. 

Следователно, дори ако задължението за екологизиране се е отнасяло само за един 

парцел, независимо от размера му, в показателя на Комисията пак ще бъде включена 

площта на цялото стопанство. С други думи, този показател измерва цялата земя, 

принадлежаща към стопанства, които не са изцяло освободени от задълженията за 

екологизиране (или просто са извън системата за директни плащания по ОСП). 

Предвид наличните данни за структурата на земеделските стопанства в ЕС 

и различните прагове за освобождаване, прилагани в рамките на екологизирането, 

Комисията е могла да изчисли стойността на този показател преди прилагането на 

политиката. Поради това ползата от тази стойност е ограничена по отношение на 

мониторинга на постигнатите с екологизирането резултати. Тя например не отразява 

колко широко разпространени са всъщност практиките за екологизиране и не би се 

променила, ако например изискването за ЕНП бъде повишено от 5 % на 7 %. 

), а именно, че през 

2015 г. 73 % от земеделската площ в ЕС подлежи на екологизиране (77 % през 2016 г.). 
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… което показва значителните икономически загуби от неефективно разпределение 

на ресурсите при създаването на политиката 

34. Ограниченият мащаб на промените в земеделските практики, предизвикани от 

екологизирането, е свързан със значителното равнище на икономически загуби от 

неефективно разпределение на ресурсите46

35. Икономическите загуби, произтичащи от припокривания между екологизирането 

и кръстосаното спазване, са разгледани в 

 в плащанията за екологизиране. 

точки 59—61

36. Повечето икономически загуби при екологизирането се дължат на скромните 

изисквания за екологизиране, които обикновено отразяват обичайните земеделски 

практики. Това се отнася най-вече за диверсификацията на културите. Както е посочено 

в 

. С оглед на ограничения им 

обхват (потенциално засегнати са само няколко вида ЕНП) и смекчаващите фактори 

(изискванията при кръстосаното спазване обикновено не са идентични с тези в рамките 

на екологизирането), с тези припокривания може да се обясни само малка част от 

констатираните икономически загуби. 

точка 30

37. По отношение на ЕНП Сметната палата установи, че в Полша различни земеделски 

практики и характеристики, които вече са съществували през 2014 г., биха изпълнили 

изискването за екологизиране с излишък от 30 %. В ЕС като цяло земеделските стопани, 

засегнати от задължението за 5 % ЕНП, са декларирали двойно повече от изискваните 

ЕНП

, СИЦ изчислява, че преди въвеждането на екологизирането едва около 

1,8 % от цялата земеделска земя в ЕС не е отговаряла на изискванията за 

диверсификация на културите. 

47

                                                       

46 Терминът „икономически загуби от неефективно разпределение на ресурсите“ описва 
ситуации, в които публични средства (тук: плащането за екологизиране) се изплащат на 
бенефициент (тук: земеделски стопанин) за обществени блага (тук: земеделски практики, 
които са благоприятни за околната среда), които са щели да бъдат предоставени при всяко 
положение, дори без публичната подкрепа, защото или са част от обичайната дейност на 
бенефициента, или се изискват от законодателството (тук: кръстосаното спазване). 

. 

47 Над 9 % през 2015 и 2016 г., вж. също така приложение III. 
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38. Освен това, както бе посочено в точки 4 и 26, много стопанства са освободени от 

задълженията за екологизиране, но все пак получават плащания за екологизиране. 

Според данните, които държавите членки са докладвали на Комисията, през 2015 г. 

76 % от земеделските стопанства в ЕС, обхващащи 27 % от цялата земеделска земя в ЕС, 

изобщо не са подлежали на каквито и да е изисквания за екологизиране 

(вж. фигура 4). Тези данни включват земеделските стопани, които не заявяват земите 

си в рамките на директните плащания по ОСП48

39. Някои от освобождаванията се отнасят за целия набор от задължения за 

екологизиране, докато други се прилагат за отделни практики за екологизиране. По-

важното е — както е показано в 

. Сред получателите на плащания за 

екологизиране, общо 65 %, които обработват около 16 % от цялата земеделска земя 

в ЕС, декларирана за директни плащания, са били напълно освободени от всички 

изисквания за екологизиране. 

таблица 1

                                                       

48 От 10,6 млн. земеделски стопанства в ЕС, регистрирани в изследването на Евростат на 
структурата на земеделските стопанства от 2013 г., около 3,4 млн. (32 %) не се ползват от 
преки помощи по ОСП. Тези земеделски стопанства обхващат около 19,3 млн. хектара, т.е. 
11 % от общата земеделска площ в ЕС. 

 — че някои освобождавания са насочени 

към стопанства, които са „екологични по дефиниция“, т.е. такива, за които се счита, че 

предоставят обществени блага, еквивалентни на екологизиране. Комисията 

обосновава останалите освобождавания, като се позовава на необходимостта от 

опростяване и съображения за рентабилност. Съответните земеделски стопани 

получават публични средства за екологизиране, без да са задължени да предоставят 

някакви обществени блага в замяна на това. 
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Таблица 1 — Различни мотиви зад освобождаванията от задълженията за 

екологизиране 

Съответна 

практика за 

екологизиране 

ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО 

„екологични по дефиниция“ опростяване/рентабилност/друго 

всички □ стопанства, практикуващи 

биологично земеделие 

□ стопанства по схемата за дребни 

земеделски стопани 

□ стопанства само с трайни 

насаждения 

диверсификация 

на културите 

□ стопанства с голям дял на 

пасищата 

□ стопанства с по-малко от 

10 хектара обработваема земя 

ЕНП □ стопанства с голям дял на 

пасищата 

□ стопанства с природни 

ограничения в държави 

с голям дял на горите 

□ стопанства с по-малко от 

15 хектара обработваема земя 

Източник: ЕСП въз основа на документи на Европейската комисия. 

Диверсификацията на културите е по-малко благоприятна за почвите от 

сеитбооборота 

40. Практиката за екологизиране за диверсификация на културите е заменила 

незадължително изискване за ДЗЕС относно сеитбооборота, което е било в сила до 

2014 г. Съществуват важни различия между двете практики. При сеитбооборота 

земеделските стопани променят културите, които се отглеждат във всеки парцел от 

година на година. Това ограничава изчерпването на хранителните вещества в почвата 

и разпространението на патогени. Въпреки изискването за най-малко две култури на 
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земеделско стопанство за дадена година, диверсификацията на културите не гарантира 

подобна промяна на културите върху земята с течение на времето. 

41. В оценката на въздействието от 2011 г. Комисията призна, че „диверсификацията 

на културите може да не донесе всички екологични ползи на сеитбооборота“, но 

установи, че тя се съвместява по-добре с годишния характер на директните плащания. 

Също така бяха изразени опасения относно все по-големите затруднения при 

проверката на спазването на изискванията за сеитбооборот, особено в контекста на 

парцелите, които променят своята форма и/или собственици. 

42. Комисията също така призна, че изискването за бобови култури в рамките на 

диверсификацията на културите би могло да увеличи ползите на мярката за околната 

среда и климата. Тази идея обаче не е включена в предложението на Комисията 

поради опасения относно съвместимостта на подобно изискване с правилата на СТО49

Ефектът от опазването на тревните площи върху нетните емисии от земеделските 

земи би могъл да се повиши чрез по-добро насочване 

. 

В крайна сметка бобовите култури са включени в екологизирането като една от 

видовете ЕНП (култури, които обогатяват почвата с азот). 

43. Във фигура 7

                                                       

49 Дейността на Световната търговска организация, на която ЕС е член, е свързана 
с правилата на търговия между държавите. Тези правила забраняват или ограничават 
публичните субсидии, които нарушават търговията. В селското стопанство субсидиите, за 
които се счита, че нарушават търговията, обикновено са „отделени“ от производството, 
т.е. не са свързани с конкретна култура. 

 е показано, че делът на постоянно затревените площи в ЕС, който 

понастоящем е около 30 %, не се е променил много през последното десетилетие. 

Увеличението с 1,5 процентни пункта обаче на референтния дял, приложим в периода 

2007—2014 г. (основано главно на данни от 2005 г.), спрямо годишния дял за 2016 г. 

прикрива загуба от над 3 млн. хектара декларирани постоянно затревени площи, което 

представлява намаление от 7,2 %. 
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Фигура 7 – Въпреки увеличението в дела на постоянно затревените площи през 

последното десетилетие, действителната площ на постоянно затревените площи е 

по-малка 

 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия. 

44. Делът на постоянно затревените площи се е увеличил главно защото намаляването 

на площта на декларираните постоянно затревени площи — числителят 

в съотношението — е било по-бавно от намалавянето на знаменателя 

в съотношението, т.е. общата декларирана земеделска земя. Последният е намалял 

с 11,7 % (загуба от над 19 млн. хектара). Освен това настоящото определение за 

постоянно затревени площи е по-широко, отколкото в миналото, тъй като включва 

пасища, в които не преобладават треви и други тревни фуражи. Данните за ЕС като 

цяло показват значителни различия на равнището на държавите членки 

(вж. приложение І
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45. Определянето на постоянно затревени площи като ЕЧПЗП предоставя нова защита 

от преобразуване на постоянно затревени площи на равнището на парцелите. Обхватът 

на тази нова защита обаче е ограничен: ЕЧПЗП обхващат около 16 % от всички 

постоянно затревени площи в ЕС (със значителни различия между държавите членки). 

46. Освен това, както е показано в приложение ІІ, около 96 % от ЕЧПЗП са 

разположени в рамките на защитени зони по „Натура 2000“, които обхващат едва 18 % 

от всички постоянно затревени площи в ЕС. Като се има предвид, че защитените зони 

по „Натура 2000“ са били определени въз основа на критерии, свързани 

с биологичното разнообразие, тази концентрация на ЕЧПЗП в тези зони е положителна 

за биологичното разнообразие. От гледна точка на опазването на въглеродния запас 

обаче, което е основната заявена цел на тази практика за екологизиране за 

поддържането на постоянно затревените площи, защитата на постоянно затревените 

площи от преобразуване или обработване с плуг следва да бъде насочена към парцели 

с високо съдържание на вече натрупан в почвата въглерод, много от които вероятно са 

разположени извън защитените зони по „Натура 2000“. До този момент само шест 

държави членки са решили да определят ЕЧПЗП извън защитените зони по „Натура 

2000“50

Преобладаването на продуктивни екологично насочени площи заедно 

с недостатъчните изисквания за управление намаляват потенциалните ползи от 

екологизирането за биологичното разнообразие 

. 

47. Както бе посочено в точка 9, едно от решенията, които трябва да вземат 

държавите членки във връзка с прилагането на екологизирането, е изборът на 

видовете ЕНП. Те могат да избират от списък с 19 различни вида, включително пет 

съвместими със селскостопанското производство (вж. фигура 8

                                                       

50 Белгия (Фламандски регион), Чешка република, Италия, Латвия, Люксембург 
и Обединеното кралство (Уелс). 

). Всички 28 държави 

членки са включили продуктивни ЕНП в своя подбор. 
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Фигура 8 — Непродуктивни и продуктивни ЕНП 

 

Източник: ЕСП въз основа на законодателството и работен документ на службите на 
Европейската комисия SWD(2017) 121 окончателен. 

48. Показателите за крайни продукти в областта на екологизирането, докладвани от 

държавите членки (обобщени в приложение ІІІ

ЕНП без селскостопанско 
производство

ЗЕМЯ, ОСТАВЕНА ПОД 
УГАР БУФЕРНИ ИВИЦИ

ОСОБЕНОСТИ НА ЛАНДШАФТА

ИВИЦИ ПО КРАИЩАТА НА ГОРИ, КОИТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЛЕСЕНИ ПЛОЩИ ТЕРАСИ

живи плетове и обрасли 
с дървесна растителност 

ивици

отделни 
дървета канавки

дървета в група/ полски 
горички

дървета в 
редицаезерца

традиционни каменни 
стени синори други

ЕНП със селскостопанско 
производство

МЕЖДИННИ КУЛТУРИ/ЗЕЛЕНА ПОКРИВКА

АГРОЛЕСОВЪДСТВО

ДЪРВЕСНИ КУЛТУРИ С КРАТЪК ЦИКЪЛ НА РОТАЦИЯ

КУЛТУРИ, КОИТО ОБОГАТЯВАТ ПОЧВАТА С АЗОТ

ИВИЦИ ПО КРАИЩАТА НА ГОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО

), се характеризират с преобладаване на 

„продуктивните“ ЕНП (предимно култури, които обогатяват почвата с азот и междинни 

култури) в земеделските стопанства. През 2015 г. техният дял във всички ЕНП, 

декларирани от земеделските стопани, е бил 54 %, а следващата година се е увеличил 

до 58 %. Културите, които обогатяват почвата с азот, са най-разпространеният 

продуктивен вид ЕНП, следвани от междинните култури. 
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49. Две проучвания от 2016 г.51 показват, че двата основни вида продуктивни ЕНП — 

междинните култури и културите, обогатяващи почвата с азот, не предоставят 

значителни ползи за биологичното разнообразие, но могат да допринесат за 

подобряване на водите и почвите, включително чрез повишаване на нивото на 

органичен въглерод в почвите на обработваемата земя52

50. Допълнителните изисквания относно специфичните практики на управление, като 

например ограниченията за използване на торове и пестициди или минималните 

периоди, през които на полето трябва да има растителна покривка, играят важна роля 

при определянето на въздействието на различните ЕНП върху биологичното 

разнообразие. От петте проверени държави членки само Нидерландия беше въвела 

изисквания за практиките на управление (ограничаване на използването на продукти 

за растителна защита за междинните култури), които надхвърлят изисквания минимум 

съгласно правилата на ЕС. Също така в неотдавнашния доклад на Комисията относно 

ЕНП

. 

53

                                                       

51 Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity („Изборът на 
екологично насочени площи и потенциалното му въздействие върху биологичното 
разнообразие“) от Evelyn Underwood и Graham Tucker, Институт за европейска политика 
в областта на околната среда, ноември 2016 г. 
и  
Adding Some Green to the Greening: Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity 
and Farmers („Добавяне на някои допълнителни екологични елементи към 
екологизирането: Подобряване на екологично насочените площи на ЕС за биологичното 
разнообразие и земеделските производители“), Guy Pe’er и др., Писма относно 
опазването, издание на Society for Conservation Biology, декември 2016 г. 

 се заключава, че твърде малко държави членки са избрали варианти, насочени 

към повишаване на екологичната ефективност на задължението за ЕНП. Комисията 

52 Arwyn Jones и др. (СИЦ); „CAPRESE-SOIL: Съхраняване и задържане на въглерод 
в земеделските почви, Възможности и последици за селскостопанското производство“, 
Окончателен доклад, 2013 г. 

53 COM(2017) 152 окончателен от 29.3.2017 г. 
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разреши този проблем в своето неотдавнашно изменение54 на вторичното 

законодателство, в което се въвежда забрана за използването на пестициди 

в продуктивните ЕНП. В същото изменение са въведени и редица мерки за опростяване 

(вж. точка 66

Държавите членки използват гъвкавостта на правилата за екологизиране, за да 

ограничат тежестта за земеделските стопани и за самите себе си, вместо да увеличат 

максимално ползата за околната среда и климата 

). 

51. На държавите членки е предоставена значителна свобода на действие при 

прилагането на екологизирането, особено по отношение на избора на видовете ЕНП 

и определянето на ЕЧПЗП55

52. За петте проверени държави членки основната обосновка за взетите решения е 

била ограничаването на тежестта за земеделските стопани и органите. Като цяло 

държавите членки са отдавали приоритет на видовете ЕНП, които вече са били обща 

характеристика за обичайните им земеделски практики. Техническите затруднения при 

проверката на някои ЕНП и създаването на ИТ системи за определени ЕНП също са 

изиграли роля (вж. 

. 

точка 67 и каре 5

                                                       

54 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за изменение на 
Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани 
с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, 
плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването 
на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното 
обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои 
изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ 
и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на 
приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 167, 30.6.2017 г., стр. 1). 

). Максималното увеличаване на ползите от 

екологизирането за околната среда и климата са били от второстепенно значение. 

55 При вземането на решение във връзка с определянето на ЕЧПЗП държавите членки 
разполагат с пълна свобода на преценка относно постоянно затревените площи извън 
зоните по „Натура 2000“. По отношение на постоянно затревените площи в рамките на 
зоните по „Натура 2000“ те трябва да се съобразят с целите на ЕС за защита на видовете 
и местообитанията. 
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53. От петте държави членки само две (Нидерландия и Полша) са възложили 

проучвания или експертни становища за анализиране на въздействието върху околната 

среда и климата на различните варианти за прилагане на екологизирането. В двете 

държави членки органите са решили да не следват някои основни препоръки и са 

предпочели варианти, които са изисквали по-малко усилия от страна на земеделските 

стопани (вж. таблица 2

Таблица 2 — Избирателно използване от държавите членки на научните препоръки 

относно прилагането на екологизирането 

). 

Вид ЕНП препоръчан ли е от 
експертите с оглед 
на ползите за 
биологичното 
разнообразие? 

избран от 
органите на ДЧ  

органите на ДЧ 
спазили ли са 
препоръката на 
експертите? 

Нидерландия 
синори    
земя под угар    
дървесни култури 
с кратък цикъл на 
ротация 

   
култури, които 
обогатяват почвата с азот    
междинни култури    

Полша 
буферни ивици    
канавки    
дървесни култури 

с кратък цикъл на 

ротация 

   

Източник: Резултати от одита на ЕСП. 
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54. Комисията осъществява надзор върху начина, по който държавите членки 

извършват екологизирането. Тази дейност е описана в точка 69. Както е показано 

в каре 3 обаче, Комисията има много ограничени правомощия, за да принуди 

държавите членки да поставят по-силен акцент върху околната среда при 

осъществяването на екологизирането. 

Каре 3

Изборът на видовете ЕНП от държавите членки не изисква одобрението на Комисията. 

Държавите членки, които са избрали култури, обогатяващи почвата с азот, обаче са задължени 

да посочат всички видове, които възнамеряват да позволят и да обяснят по какъв начин тези 

култури ще бъдат от полза за биологичното разнообразие. Това изискване до известна степен 

се справя с опасенията, че приносът към биологичното разнообразие на културите, 

обогатяващи почвата с азот, може да бъде незначителен (вж. 

 — Ползите за биологичното разнообразие от културите, които обогатяват почвата 

с азот, не са демонстрирани убедително 

точка 49

И петте проверени държави членки позволяват на земеделските стопани да изпълнят 

задължението за ЕНП с култури, обогатяващи почвата с азот. От тях само Франция е 

предоставила на Комисията конкретна обосновка за всеки от избраните видове. Останалите 

държави членки са ограничили анализа си до общи аргументи в полза на културите, 

обогатяващи почвата с азот като цяло. 

). 

Сметната палата установи, че в такива ситуации Комисията може (и често го прави) да поиска 

допълнителна, по-конкретна обосновка, особено за растенията, чийто принос към 

биологичното разнообразие е особено съмнителен (като например соята). Комисията обаче не 

може да попречи на държавите членки да изберат видове, чиято стойност за биологичното 

разнообразие не е доказана. 

Екологизирането е оказало ограничено въздействие върху екологичните мерки по 

стълб ІІ 

55. Един от положителните ефекти, които биха могли да се очакват от въвеждането на 

екологизирането, е било изместването на акцента в разходите за развитие на селските 

райони към по-амбициозни действия във връзка с околната среда и климата. Сметната 

палата не установи индикации за осъществяването на такова положително изместване. 
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56. В петте обхванати държави членки бяха сравнени текущите видове операции (т.е. 

различните пакети от ангажименти, в които земеделските стопани могат да участват) 

в рамките на мярката за агроекология и климат със съответните видове операции от 

предходния програмен период (2007—2013 г.). Въз основа на това Сметната палата 

прецени дали държавите членки са повишили базовата стойност за мярката за 

агроекология и климат и дали подобна промяна би могла да се отдаде на въвеждането 

на екологизирането. 

57. Като цяло анализът на Сметната показа голяма приемственост при операциите 

в рамките на мярката за агроекология и климат. Ангажиментите, които понастоящем се 

предлагат на земеделските стопани, често са идентични на приложимите през периода 

2007—2013 г. Сметната палата установи, че базовата стойност за почти всички видове 

анализирани операции не е била повишена през периода 2014—2020 г. (поне не 

в аспектите, свързани с екологизирането). В повечето случаи това не е било 

необходимо, тъй като базовата стойност през предходния период вече е надвишавала 

изискванията за екологизиране. В други случаи съответните ангажименти не са имали 

нищо общо с практиките за екологизиране. 

Екологизирането добавя сложност към ОСП 

Екологизирането се припокрива с други инструменти на ОСП в областта на околната 

среда, но Комисията и държавите членки ограничават свързания с това риск от 

икономически загуби и двойно финансиране 

58. Пирамидалният модел на трите „зелени“ инструмента на ОСП, разгледан 

в точка 7 и илюстриран във фигура 1, е идеализирано представяне на принципа, че 

екологизирането следва да излезе извън кръстосаното спазване и да формира 

базовата стойност56

                                                       

56 В този контекст терминът „базова стойност“ обозначава нивото на обществената услуга 
(тук: земеделска практика, благоприятна за околната среда), което се изисква от даден 
бенефициент (тук: земеделски стопанин, участващ в екологична мярка в рамките на 
развитието на селските райони) без никакво възнаграждение. Компенсация може да бъде 
изплатена само за услуги (ангажименти), които надхвърлят базовата стойност. 

 за мерките за развитие на селските райони. В действителност това 
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невинаги е така и съществуват съществени припокривания между екологизирането 

и другите етажи на пирамидата, както е показано във фигура 9

Фигура 9 — Припокривания между екологизирането и другите инструменти на ОСП 

в областта на околната среда 

. 

 

Източник: ЕСП въз основа на работен документ на службите на Европейската комисия 
SWD(2016) 218 окончателен. 

Припокриванията между екологизирането и кръстосаното спазване са често срещани, 

но рискът от икономически загуби се ограничава от разликите в подробните 

изисквания 

59. Припокриванията между екологизирането и кръстосаното спазване са свързани 

с някои характеристики или практики, които са защитени или се изискват съгласно ДЗЕС 

или ЗИУ и същевременно може да се декларира, че отговарят на изискването за ЕНП. 

Основните съответни видове ЕНП включват междинни култури, буферни ивици 

и различни видове особености на ландшафта. Както е показано във фигура 10

ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

КРЪСТОСАНО СПАЗВАНЕ
(ЗИУ в областта на околната среда и ДЗЕС)

ЕКОЛОГИЧНИ 
МЕРКИ В 

РАМКИТЕ НА 
РАЗВИТИЕТО НА 

СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

ДО
БА

ВЕ
НИ

 П
ОЛ

ЗИ
 ЗА

 О
КО

ЛН
АТ

А 
СР

ЕД
А

СЪОТВЕТНА ПЛОЩ

ПРИПОКРИВАНИЯ МЕЖДУ 
АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ И ПРАКТИКИТЕ ЗА 

ЕКОЛОГИЗИРАНЕ

ПРИПОКРИВАНИЯ МЕЖДУ 
ПРАКТИКИТЕ ЗА 

ЕКОЛОГИЗИРАНЕ И 
ИЗИСКВАНИЯТА И 

СТАНДАРТИТЕ ЗА КРЪСТОСАНО 
СПАЗВАНЕ

, 

Сметната палата установи такива припокривания в четири от петте избрани държави 

членки. 
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Фигура 10 — Припокривания между екологизирането и кръстосаното спазване, 

констатирани в четири от петте проверени държави членки 

 

Източник: ЕСП въз основа на одитните констатации за Гърция, Испания, Франция, 
Нидерландия и Полша. 

60. Подобни припокривания пораждат икономически загуби, които в повечето случаи 

се ограничават от разликите между изискванията в рамките на екологизирането и тези 

при кръстосаното спазване (например за междинните култури при екологизирането се 

изисква комбинация от най-малко две растения, докато съгласно ДЗЕС 4 или ЗИУ 1 

обикновено един вид е достатъчен). 

61. Като цяло проверените държави членки не са въвели допълнителни ограничения, 

процедури или проверки за избягване или ограничаване на икономическите загуби при 

плащането за екологизиране, причинени от припокривания с изискванията за 

кръстосано спазване. Сметната палата установи едно изключение: в Нидерландия 

междинните култури, изисквани съгласно ЗИУ 1, не може да се декларират като ЕНП. 

Нидерландия
ЕНП Припокриване
– живи плетове ДЗЕС 7

Франция
ЕНП Припокриване
– дървета/горички ДЗЕС 7
– живи плетове ДЗЕС 7
— междинни култури ДЗЕС 4 / ЗИУ 1

Полша 
ЕНП Припокриване
– буферни ивици ДЗЕС 1
– езерца ДЗЕС 7
– канавки ДЗЕС 7
– дървета/горички ДЗЕС 7
— междинни култури ДЗЕС 4

Испания
Няма припокриване
(Испания не е 
включила междинни 
култури, буферни 
ивици или каквито и 
да е особености на 
ландшафта в избора 
на ЕНП)

Гърция
ЕНП Припокриване
– буферни ивици ДЗЕС 1
– канавки ДЗЕС 7
– дървета/горички ДЗЕС 7
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Като цяло припокриванията между екологизирането и развитието на селските райони 

(ОСП, стълб ІI) се управляват добре от държавите членки 

62. Припокривания между екологизирането и екологичните мерки в рамките на 

развитието на селските райони, като например мярката за агроекология и климат57, 

може да възникнат, когато земеделските стопани поемат ангажименти по стълб ІІ, 

чийто характер е сходен със стандартните изисквания за екологизиране. Подобни 

припокривания са възможни, защото правото на ЕС не изисква в съответната базова 

стойност за развитие на селските райони да бъдат включени задължения за 

екологизиране58. Правилата на ЕС59 обаче задължават държавите членки да 

предотвратят евентуално двойно финансиране на практики за екологизиране, когато е 

необходимо — чрез намаляване на изплащаните суми на земеделските стопани 

в рамките на развитието на селските райони. Комисията е издала подробни насоки за 

държавите членки относно начините за предотвратяване на такова двойно 

финансиране (вж. също и точка 68

63. В 15-те държави членки, обхванати от нейния одит (пет от тях чрез одитни 

посещения или видеоконференции и десет чрез целенасочена документна проверка — 

вж. 

). 

точка 12

                                                       

57 Мярката за агроекология и климат не е единствената мярка за развитие на селските 
райони, която може да се припокрие с изискванията за екологизиране. Този риск е 
свързан с три други мерки, които са с по-малко значение от финансова гледна точка — 
биологичното земеделие, залесяването и „Натура 2000“, и Рамковата директива за водите. 

), Сметната палата провери различните видове операции (т.е. различните 

пакети от ангажименти) в рамките на мярката за агроекология и климат. Сметната 

палата установи, че около една трета от видовете операции в нашата извадка включват 

ангажименти, които се припокриват с изискванията за екологизиране. Сметната също 

така установи, че като цяло държавите членки са били запознати с тези припокривания 

58 В член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 се предвижда, че базовата стойност 
за мярката за агроекология и климат трябва да обхваща изискванията във връзка 
с кръстосаното спазване, селскостопанската дейност и употребата на торове и препарати 
за растителна защита. 

59 Член 28, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
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и са разработили специални процедури (в някои случаи доста сложни), за да изключат 

възможността за двойно финансиране. 

64. В каре 4 са представени примери за типични припокривания между 

ангажиментите в рамките на мярката за агроекология и климат и практиките за 

екологизиране, както и различни методи, използвани от държавите членки за 

предотвратяване на двойното финансиране. 

Каре 4

В Испания (Кастилия и Леон) земеделските стопани, участващи в един от видовете операции 

в рамките на мярката за агроекология и климат, поемат ангажимент да засадят с люцерна 

15 %от договорената площ. В Испания площите с люцерна, която е култура, обогатяваща 

почвата с азот, могат да бъдат декларирани също и като ЕНП. Двойното финансиране е 

предотвратено чрез ограничение, приложено като автоматична кръстосана проверка в ИТ 

системата, което не позволява същата площ да бъде отчетена във връзка с ангажимента по 

стълб ІІ и едновременно със задължението за ЕНП. 

 — Различни припокривания между ангажиментите в рамките на мярката за 

агроекология и климат и практиките за екологизиране, и различни начини за справяне 

с риска от двойно финансиране 

Във Франция (Аквитания) някои видове операции в рамките на мярката за агроекология 

и климат включват ангажимент, свързан с диверсификацията на културите. Двойното 

финансиране във връзка със съответното задължение за екологизиране е предотвратено от 

факта, че плащането за развитие на селските райони обхваща само допълнителните разходи за 

въвеждане на четвърта култура в комбинацията от култури. Това означава, че в този конкретен 

случай изискването за екологизиране за трите култури всъщност е включено в базовата 

стойност по стълб ІІ. 

Сложността на правилата за екологизиране води до предизвикателства при 

изпълнението, които Комисията отчасти е разрешила 

65. Земеделските стопани критикуват екологизирането заради сложността на неговите 

правила. В своите отговори на обществената консултация относно опита с първата 

година от прилагането на екологизирането COPA-COGECA — организация, 

представляваща земеделските стопани на равнището на ЕС — определи като трудни 
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правилата за прилагане на всички практики за екологизиране — не само за спазване, 

но и за разбиране. 

66.  В своя „Преглед на политиката в областта на екологизирането след първата 

година“60 Комисията предложи да бъдат опростени и хармонизирани някои 

изисквания за екологизиране, когато това може да се извърши, без да се намалят 

ползите за околната среда. В документа са посочени потенциални подобрения, като 

например сливане на някои сходни видове ЕНП (например буферни ивици и синори), 

облекчаване на някои ограничения по отношение на практиките на управление 

и сроковете, както и увеличаване на допустимите отклонения по отношение на 

размера и местоположението на особеностите на ландшафта. Комисията е включила 

тези мерки за опростяване в своите неотдавнашни изменения61 на вторичното 

законодателство. В същото изменение е въведена и забрана за употреба на пестициди 

в продуктивните ЕНП (вж. точка 50

67. Прилагането на екологизирането не е било проста задача за държавите членки. 

Първо, то е представлявало съществено финансово и организационно усилие. 

Съществуващите ИТ системи е трябвало да бъдат адаптирани, по-специално системата 

за идентификация на земеделските парцели (СИЗП)

). 

62 в държавите членки, които са 

избрали видове ЕНП с постоянен характер (т.е. всички особености на ландшафта, 

с изключение на синорите, но също така и тераси, агролесовъдни хектари, площи, 

засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесени площи). В каре 5

                                                       

60 SWD(2016) 218 окончателен от 22.6.2016 г. 

 е 

показано как тежестта, свързана със създаването на слоя за ЕНП, може да се отрази 

върху избора на ЕНП от държавите членки. 

61 Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията. 

62 Вж. също и Специален доклад № 25/2016 на ЕСП „Система за идентификация на 
земеделските парцели — полезен инструмент за определяне на допустимостта на 
земеделската земя, но управлението ѝ може още да се подобри“ (http://eca.europa.eu). 



 53 

 

Каре 5

Испанските органи първоначална са възнамерявали да включат особености на ландшафта сред 

избраните от тях видове ЕНП с оглед на значителните ползи за околната среда, които те 

предоставят. Накрая обаче са решили да не избират този вариант заради очакваните 

затруднения и забавяния, свързани с регистрирането на всички особености на ландшафта 

в СИЗП. 

 — Създаването на слоя за ЕНП се асоциира със значителна административна тежест 

68. Освен това държавите членки са счели за объркващи някои от правилата за 

екологизиране. Те са отправяли запитвания до Комисията за различни аспекти на 

извършването на плащането за екологизиране. Комисията е публикувала тези 

запитвания, заедно с нейните отговори, на специална интернет платформа, достъпна за 

всички държави членки. В каре 6 е посочен пример за поставените въпроси. Същата 

платформа е използвана за разпространение на други форми на насоки относно 

екологизирането — заключения от заседания на експертни групи и документи с насоки, 

в които се обобщават най-важните аспекти на изпълнението. Петте обхванати държави 

членки като цяло бяха удовлетворени от качеството и навременността на насоките, 

които са получили от Комисията. 

Каре 6

Някои държави членки са питали как да оценяват спазването на изискванията за 

диверсификация на културите в случаите, когато биологично земеделие се практикува само 

в част от земеделското стопанство. Комисията е пояснила, че по принцип екологизирането 

засяга само частта от стопанството, в която не се практикува биологично земеделие. Това 

означава, че обработваната по биологичен метод обработваема земя не се отчита в рамките на 

праговете за площта за диверсификация на културите. Ако обаче обработваемата земя, която 

не е обработвана биологично, надвишава 10 хектара, изискваните култури трябва да се 

отглеждат на тази обработваема земя — всички биологични култури не се вземат предвид за 

целите на диверсификацията на културите. Земеделските стопани, в чиито стопанства само 

отчасти се практикува биологично земеделие, могат също така да изберат да приложат трите 

практики за екологизиране в цялото стопанство. 

 — Примери за сложността на правилата за екологизиране 

69. Комисията отговаря за надзора на изпълнението на екологизирането от държавите 

членки. Важна част от тази отговорност са редовните проверки на различните 



 54 

 

уведомления, които държавите членки са задължени да подават във връзка с техния 

избор за прилагане на екологизирането и резултатите от него на равнището на 

стопанствата. Сметната палата установи, че Комисията е изпълнила добре тези задачи. 

По-специално Комисията систематично идентифицира и предприема последващи 

действия за съответните държави членки по отношение на различните проблеми, 

свързани със закъснялото предоставяне на информация63 или неправилното прилагане 

на правилата на ЕС. Както е показано в точка 54 и каре 3

Практиките за екологизиране наподобяват ДЗЕС, но са свързани с по-големи 

потенциални санкции за неизпълнение 

 обаче, Комисията не може да 

задължи държавите членки да предпочетат онези варианти за прилагане на 

екологизирането, които са по-благоприятни за околната среда и климата. 

70. Преди въвеждането на екологизирането, единствената връзка между директните 

плащания по ОСП и целите на ЕС в областта на околната среда и климата беше 

кръстосаното спазване. Подобно на екологизирането, кръстосаното спазване е 

задължително за земеделските стопани, които се ползват от директните плащания по 

ОСП. Разликата е, че няма възнаграждение за изпълнението на задълженията за 

кръстосано спазване. Нарушенията на кръстосаното спазване могат да доведат до 

санкции, с които се намаляват всички директни плащания за бенефициента 

(обикновено с 1 % до 5 %). В рамките на екологизирането земеделският стопанин 

получава конкретно плащане за спазването на задължителни практики. Намаленията 

при неизпълнение в общи линии съответстват на площта на неспазване като дял от 

общата площ на стопанството в рамките на задълженията за екологизиране и може да 

достигнат до 100 % от плащането64

                                                       

63 Около 25 % от уведомленията във връзка с екологизирането се подават със закъснение. 

. От референтната 2017 г. нататък в допълнение към 

тези намаления ще се прилагат и административни санкции в случаите, когато 

64 Подробни правила се съдържат в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол 
и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, 
приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони 
и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48). 
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първоначалното намаление надвишава 3 %. Тези санкции ще бъдат ограничени до 20 % 

от плащането за екологизиране за земеделския стопанин за референтната 2017 г. и до 

25 % от референтната 2018 г. нататък. 

71. На практика екологизирането функционира по доста сходен начин с кръстосаното 

спазване65

                                                       

65 Вж. също и Специален доклад № 26/2016 на ЕСП „Постигането на по-голяма ефективност 
и опростяване на системата за кръстосано спазване продължава да бъде 
предизвикателство“ (http://eca.europa.eu). 

. Плащането за екологизиране се предоставя под формата на 

възнаграждение за обществени блага, свързани с околната среда и климата, които се 

осигуряват от земеделските стопани. Схемата обаче може да се разглежда и като 

механизъм за санкциониране на неспазването на набор от основни условия, свързани 

с околната среда и климата (подобни на ДЗЕС), обвързани със схема за подпомагане на 

доходите. Единствената съществена разлика с кръстосаното спазване е, че при 

екологизирането обикновено санкциите за значителни нарушения биха били по-

големи. 



 56 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

72. Основният одитен въпрос в настоящия доклад беше дали екологизирането е 

успяло да подобри екологичните и климатичните параметри на ОСП в съответствие 

с целта, определена в законодателството на ЕС. 

73. Като цяло Сметната палата стига до заключението, че по прилагания понастоящем 

начин екологизирането не би могло да подобри значително екологичните 

и климатичните параметри на ОСП. 

74. За да отговори на този основен одитен въпрос, Сметната палата провери: 

а) интервенционната логика, наличието на ясни и достатъчно амбициозни цели за 

екологизиране, както и обосновката за отпуснатите бюджетни средства за 

политиката (вж. точки 13—25

б) ползите, които може да се очаква да донесе екологизирането за околната среда 

и климата (вж. 

); 

точки 26—57

в) сложността, която екологизирането добавя в ОСП (вж. 

); 

точки 58—71

75. Екологизирането изпълнява две ясни цели. От една страна то трябва да подобри 

екологичните и климатичните параметри на ОСП. От друга страна – като директно 

плащане по ОСП – то остава инструмент за подпомагане на доходите на земеделските 

стопани. Само първата от тези цели е изрично заявена в законодателството 

(вж. 

). 

точки 13 и 14

76. Екологизирането няма напълно разработена интервенционна логика. Комисията 

не е определила специфични цели, нито по друг начин е посочила какво може да се 

очаква да постигне екологизирането за околната среда и климата. Всяка оценка на 

ефективността на политиката ще бъде допълнително повлияна от откъслечните 

сведения за базовите ситуации, по-специално по отношение на биологичното 

разнообразие и качеството на почвите, включително съдържанието на органичен 

въглерод (вж. 

). 

точки 15 и 16). 
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77. Първоначалното предложение на Комисията за екологизирането е било по-

амбициозно по отношение на околната среда. Последвалото разводняване на 

екологичното съдържание на политиката не е променило предложеното равнище на 

финансиране. От самото начало то е било определено на 30 % от директните плащания 

по ОСП. Средният размер на субсидиите за екологизиране надвишава значително 

разходите на земеделските стопани (включително от пропуснати приходи) за 

изпълнение на изискванията за екологизиране. Това се дължи на факта, че бюджетът за 

екологизиране е бил определен без обвързване с равнището на амбициозност на 

политиката по отношение на околната среда. По същество екологизирането остава 

схема за подпомагане на доходите (вж. точки 17—25

78. Малко вероятно е екологизирането да предостави значителни ползи за околната 

среда и климата, главно поради съществените икономически загуби от неефективно 

разпределение на ресурсите, които се отразяват на политиката. Тези икономически 

загуби възникват предимно заради факта, че като цяло изискванията за екологизиране 

не са строги и до голяма степен отразяват обичайна земеделска практика. Освен това, 

поради значителните освобождавания от изискванията за екологизиране повечето 

земеделски стопани (65 %) могат да се възползват от плащането за екологизиране, без 

всъщност да подлежат на задължения да го спазват. Вследствие на това 

екологизирането е довело до положителна промяна в земеделските практики само на 

много ограничена част от обработваемата земя в ЕС. По изчисления на Сметната палата 

земеделските стопани са създали нови ЕНП и са увеличили диверсификацията на 

културите само в около 3,5 % от обработваемата земя, т.е. около 2 % от цялата 

земеделска земя в ЕС. Освен това, според изследване на СИЦ, новите изисквания за 

екологизиране във връзка с постоянно затревените площи са довели до промяна 

в земеделските практики само в 1,5 % от земеделската земя в ЕС. Като цяло около 5 % 

от земеделската земя в ЕС е била преразпределена заради екологизирането 

(вж. 

). 

точки 26—39

79. Сметната палата също така установи, че някои ограничения на структурата са 

намалили ефективността на трите практики за екологизиране. Диверсификацията на 

културите не е могла да предостави всички екологични ползи на сеитбооборота. 

). 
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Определянето на ЕЧПЗП се е основавало главно на критерии, свързани с биологичното 

разнообразие, и не е било достатъчно добре насочено към богатите на въглерод 

постоянно затревени площи извън защитените зони по „Натура 2000“. И накрая, 

преобладаването на продуктивни видове ЕНП, съчетано с липсата на съдържателни 

изисквания за управление, са ограничили положителното въздействие на ЕНП върху 

биологичното разнообразие (вж. точки 40—50

80. На държавите членки е предоставена значителна степен на гъвкавост при 

прилагането на екологизирането, особено по отношение на избора на видовете ЕНП 

и определянето на ЕЧПЗП. Сметната палата установи, че като цяло те не използват тази 

гъвкавост, за да увеличат максимално ползите от политиката за околната среда 

и климата. Те не се опитват да установят и да отговорят с практиките за екологизиране 

на специфични нужди във връзка с околната среда и климата. Вместо това се стремят 

да осъществяват екологизирането по начин, който намалява до минимум тежестта за 

самите тях и за техните земеделски стопани. Комисията има ограничени правомощия, 

за да принуди държавите членки да изберат варианти за осъществяване на 

екологизирането, които предоставят по-големи ползи за околната среда 

(вж. 

). 

точки 51—54

81. Екологизирането е имало ограничено въздействие върху базовата стойност на 

екологичните мерки по стълб ІІ, главно защото предложените ангажименти на 

земеделските стопани в рамките на тези мерки са надвишавали изискванията за 

екологизиране още преди въвеждането на плащането за екологизиране 

(вж. 

). 

точки 55—57

82. Екологизирането добавя значителна сложност към ОСП, която не е оправдана 

с оглед на резултатите, които може да се очаква то да постигне (вж. 

). 

точки 78—81). 

Тази сложност възниква не на последно място заради начина, по който 

екологизирането се припокрива с другите инструменти на ОСП в областта на околната 

среда (кръстосаното спазване и екологичните мерки по стълб ІІ), като поражда риск от 

икономически загуби и двойно финансиране. Определени решения и действия на 

Комисията и държавите членки ограничават тези рискове. В неотдавнашно изменение 

на вторичното законодателство се разглеждат някои опасения на земеделските 
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стопани и държавите членки по отношение на сложността на политиката. Сметната 

палата също така установи, че надзорът на Комисията върху начина, по който 

държавите членки осъществяват екологизирането, е бил добър (вж. точки 58—69

83. Екологизирането прилича на ДЗЕС по това, че по своята същност то също е набор 

от основни екологични състояния, приложими за подпомагането на доходите. Това, 

което го отличава от ДЗЕС, са по-големите потенциални санкции за неизпълнение 

(вж. 

). 

точки 70 и 71

Препоръка 1 

). 

За следващата реформа на ОСП Комисията следва да разработи цялостна интервенционна 

логика за действията на ЕС във връзка с околната среда и климата по отношение на селското 

стопанство, включително специфични цели, и въз основа на актуално научно разбиране за 

съответните явления. 

а) Като част от интервенционната логика Комисията следва да определи нуждите, вложените 

ресурси, резултатите, постиженията, въздействието и съответните външни фактори. 

б) Комисията следва да определи конкретни целеви нива за приноса на ОСП към постигане 

на целите на ЕС в областта на климата и околната среда. 

в) За да направи възможно разработването на ефективна политика и впоследствие да 

наблюдава и оценява нейното изпълнение, Комисията следва да разработи модели и набори 

от данни по отношение на биологичното разнообразие, състоянието на почвата (включително 

съдържанието на въглерод в почвите) и други подходящи въпроси, свързани с околната среда 

и климата. 

Целева дата на изпълнение: до края на 2019 г. 
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Препоръка 2 

Като подготовка за разработването на нейното предложение за следващата реформа на ОСП 

Комисията следва да извърши преглед и да анализира изпълнението на настоящата ОСП. При 

разработването на това предложение Комисията следва да се ръководи от следните принципи: 

а) Земеделските стопани следва да имат достъп до плащания по ОСП само ако отговарят на 

набор от основни екологични норми: 

• Тези норми следва да обхващат областите на настоящите ДЗЕС и общите изисквания за 

екологизиране (които както и ДЗЕС имат за цел да надградят изискванията на 

законодателството в областта на околната среда). Това би опростило системата на 

директните плащания по ОСП чрез избягване на изкуствените и объркващи разграничения 

между сходни по същество инструменти; 

• Санкциите за неспазване на тези комбинирани норми следва да бъдат достатъчни, за да 

действат като възпиращо средство; 

• С цел избягване на двойното финансиране, всички тези основни норми следва да бъдат 

изцяло включени в екологичната базова стойност за всяко планирано действие по 

отношение на селското стопанство. 

б) На специфичните местни потребности, свързани с околната среда и климата, може да се 

отговори по подходящ начин чрез по-активни планирани действия по отношение на селското 

стопанство, които се основават на: 

• постигането на цели за ефективност; 

• и финансиране, отразяващо оценката на средните направени разходи и пропуснати 

приходи във връзка с действия и практики, които излизат извън екологичната базова 

стойност. 
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в) Когато на държавите членки се предоставят варианти, от които да избират при 

изпълнението на ОСП, от тях следва да се изисква преди изпълнението да докажат, че 

избраните варианти са ефективни и ефикасни по отношение на постигането на целите на 

политиката. 

Целева дата на изпълнение: до края на 2019 г. 

 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I, ръководен от Фил УИН ОУЕН — член 

на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 15 ноември 2017 г. 

 За Сметната палата 

 

 Клаус-Хайнер ЛЕНЕ 

 Председател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Развитие на дела на постоянно затревените площи 

 
1 Последни данни от 2015 г. 
2 За Англия последни данни от 2015 г. 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия. 

Общо декларирана 
земеделска земя

Декларирана площ с 
постоянно затревени площи

Годишно 
съотношение

Общо декларирана 
земеделска земя

Декларирана площ с 
постоянно затревени площи

Референтно 
съотношение

Общо декларирана 
земеделска земя

Декларирана площ с 
постоянно затревени площи

Референтно 
съотношение

(ха) (ха) % (ха) (ха) % (ха) (ха) %
BE 1 314 400 448 987 34,2% 1 315 486 443 224 33,7% 1 353 009 454 292 33,6%
BG 3 715 306 430 730 11,6% 3 679 813 429 132 11,7% 3 384 244 441 710 13,1%
CZ 3 052 450 568 829 18,6% 3 060 035 562 796 18,4% 3 499 205 771 052 22,0%
DK 2 406 971 187 406 7,8% 2 432 797 188 410 7,7% 2 794 151 218 588 7,8%
DE 15 837 869 4 225 999 26,7% 15 910 715 4 275 141 26,9% 17 079 413 5 024 490 29,4%
EE 780 945 191 413 24,5% 808 521 226 379 28,0% 862 508 229 640 26,6%
IE 4 492 546 4 146 476 92,3% 4 529 921 4 126 327 91,1% 4 739 370 4 306 615 90,9%
EL 3 474 055 1 113 762 32,1% 3 351 290 1 148 530 34,3% 4 309 659 1 348 970 31,3%
ES 19 282 905 5 188 284 26,9% 17 924 941 4 738 728 26,4% 22 810 689 4 977 008 21,8%
FR 26 443 752 8 308 807 31,4% 26 084 955 8 138 942 31,2% 27 191 897 8 065 062 29,7%
HR 943 389 128 516 13,6% 877 953 112 044 12,8% 1 021 088 126 663 12,4%
IT1 8 388 012 1 352 638 16,1% 8 388 012 1 318 111 15,7% 10 268 869 1 949 256 19,0%
CY 133 987 2 622 2,0% 132 259 2 994 2,3% 141 133 154 0,1%
LV 1 402 663 320 117 22,8% 1 396 574 310 985 22,3% 1 534 046 371 539 24,2%
LT 2 683 626 695 077 25,9% 2 680 109 577 221 21,5% 2 568 706 417 962 16,3%
LU 116 009 61 497 53,0% 118 283 60 716 51,3% 122 858 58 929 48,0%
HU 4 657 441 576 847 12,4% 4 649 119 583 495 12,6% 5 091 878 134 447 2,6%
NL 1 703 370 690 270 40,5% 1 733 770 704 152 40,6% 1 951 645 470 383 24,1%
AT 2 060 208 904 038 43,9% 1 963 729 852 273 43,4% 2 887 353 1 458 766 50,5%
PL 11 893 373 1 849 142 15,5% 11 813 509 1 694 509 14,3% 14 112 797 2 352 294 16,7%
PT 2 370 452 893 592 37,7% 2 314 906 884 013 38,2% 3 357 552 815 454 24,3%
RO 7 513 858 1 675 808 22,3% 7 277 405 1 741 649 23,9% 9 411 557 2 029 630 21,6%
SL1 412 748 234 513 56,8% 412 748 231 666 56,1% 459 554 273 804 59,6%
SK 1 697 140 390 167 23,0% 1 717 269 400 310 23,3% 1 854 458 504 402 27,2%
FI 2 042 392 134 006 6,6% 2 076 488 132 482 6,4% 2 287 868 16 935 0,7%
SE 2 522 147 424 332 16,8% 2 613 443 374 188 14,3% 3 186 163 564 182 17,7%
UK2 13 807 482 8 547 962 61,9% 13 939 630 9 037 730 64,8% 16 099 487 9 694 376 60,2%  
ЕС 145 149 497 43 691 838 30,1% 143 203 679 43 296 146 30,2% 164 381 157 47 076 603 28,6%

Референтно съотношение за годините 2007—2014 г.Годишно съотношение 2016 г. Референтно съотношение за годините 2015—2020 г.

ДЧ
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Основни данни относно прилагането на изискванията за екологично чувствителните постоянно затревени площи (ЕЧПЗП) през 2016 г. 

 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия.

Всички ПЗП

(ха)
(като % от 

всички ПЗП) (ха)
(като % от всички 

ЕЧПЗП)
(като % от ПЗП в 
„Натура 2000“) (ха)

(като % от всички 
ЕЧПЗП)

(като % от ПЗП извън 
„Натура 2000“) (ха) (ха) (като % от всички ПЗП) (ха) (като % от всички ПЗП)

BE 14 640 3% 11 152 76% 21% 3 488 24% 1% 486 600 54 212 11% 432 388 89%
BG 425 491 33% 425 491 100% 100% 0 0% 0% 1 271 320 426 348 34% 844 972 66%
CZ 416 962 43% 138 737 33% 101% 278 225 67% 33% 960 080 137 384 14% 822 696 86%
DK 9 547 5% 9 547 100% 18% 0 0% 0% 195 480 53 544 27% 141 936 73%
DE 543 674 12% 543 674 100% 57% 0 0% 0% 4 620 980 958 000 21% 3 662 980 79%
ET 687 0% 687 100% 2% 0 0% 0% 324 560 36 725 11% 287 835 89%
IE 30 175 1% 30 175 100% 92% 0 0% 0% 3 915 770 32 933 1% 3 882 837 99%
EL 458 258 22% 458 258 100% 103% 0 0% 0% 2 102 380 443 996 21% 1 658 384 79%
ES 2 492 436 31% 2 492 436 100% 121% 0 0% 0% 7 962 040 2 053 279 26% 5 908 761 74%
HR 76 487 12% 76 487 100% 105% 0 0% 0% 618 070 73 126 12% 544 944 88%
IT 1 267 973 38% 1 050 647 83% 121% 217 326 17% 0% 3 316 430 869 545 26% 2 446 885 74%
CY 740 40% 740 100% 95% 0 0% 0% 1 850 777 42% 1 073 58%
LV 9 703 1% 3 762 39% 6% 5 941 61% 1% 654 260 62 634 10% 591 626 90%
LT 66 313 12% 66 313 100% 100% 0 0% 0% 560 100 66 557 12% 493 543 88%
LU 6 526 10% 3 025 46% 35% 3 501 54% 6% 66 900 8 573 13% 58 327 87%
HU 460 145 65% 460 145 100% 92% 0 0% 0% 702 720 499 692 71% 203 028 29%
NL 48 984 6% 48 984 100% 95% 0 0% 0% 773 090 51 451 7% 721 639 93%
AT 24 795 2% 24 795 100% 9% 0 0% 0% 1 296 270 269 414 21% 1 026 856 79%
PL 256 825 8% 256 825 100% 41% 0 0% 0% 3 206 310 622 927 19% 2 583 383 81%
RO 679 522 15% 679 522 100% 88% 0 0% 0% 4 398 350 769 100 17% 3 629 250 83%
SL 20 850 7% 20 850 100% 28% 0 0% 0% 284 780 73 909 26% 210 871 74%
SK 142 239 27% 142 239 100% 95% 0 0% 0% 518 340 149 651 29% 368 689 71%
FI 3 143 10% 3 143 100% 111% 0 0% 0% 30 670 2 834 9% 27 836 91%
SE 49 058 11% 49 058 100% 104% 0 0% 0% 448 650 47 325 11% 401 325 89%
UK 580 112 5% 561 491 97% 47% 18 621 3% 0% 10 791 520 1 198 646 11% 9 592 874 89%
Общо за Е 8 085 285 16% 7 558 183 93% 84% 527 102 7% 1% 49 507 520 8 962 582 18% 40 544 938 82%

* Поради липса на пълни данни в таблицата не са включени Франция и Португалия, както и Малта, която няма постоянно затревени площи.

Всички ЕЧПЗП

ДЧ

ЕЧПЗП, определени в „Натура 2000“ ЕЧПЗП, определени извън „Натура 2000“ ПЗП, определени в „Натура 2000“ ПЗП, определени извън „Натура 2000“
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Основни данни относно прилагането на изискванията за екологично насочените площи (ЕНП) през 2016 г. 

 

Източник: ЕСП въз основа на данни на Европейската комисия. 

(ха) (ха) (ха) (%) (ха)
 (като % от всички 
декларирани ЕНП) (ха)

 (като % от всички 
декларирани ЕНП) (ха)

 (като % от всички 
декларирани ЕНП) (ха)

 (като % от всички 
декларирани ЕНП)

BE 706 984 35 349 53 315 51% 49 223 92% 1 746 4% 47 438 89% 4 205 8% 1 629 3% 1 791 3%
BG 2 992 629 149 631 210 043 40% 109 760 52% 91 013 32% 18 227 9% 108 047 51% 105 239 50% 1 740 1%
CZ 2 396 918 119 846 178 209 49% 164 840 92% 132 623 72% 32 196 18% 13 370 8% 10 638 6% 2 361 1%
DK 2 106 321 105 316 108 850 3% 77 348 71% 76 298 70% 32 564 30% 25 693 24% 969 1%
DE 10 738 721 536 936 681 520 27% 392 623 58% 120 662 16% 271 360 40% 263 565 39% 181 275 27% 74 855 11%
ET 399 630 19 981 39 807 99% 29 852 75% 29 852 65% 9 954 25% 8 987 23% 968 2%
IE 317 777 15 889 39 117 146% 5 210 13% 4 401 12% 784 2% 34 177 87% 555 1% 30 896 79%
EL 672 977 33 649 111 797 232% 53 492 48% 53 492 51% 58 305 52% 58 152 52% 55 0%
ES 9 337 789 466 889 1 497 885 221% 496 942 33% 496 942 33% 1 009 038 67% 969 662 65%
HR 523 344 26 167 73 255 180% 55 714 76% 51 466 72% 4 239 6% 17 550 24% 11 241 15% 677 1%
IT 3 352 576 167 629 307 295 83% 228 102 74% 227 851 72% 84 716 28% 79 758 26% 2 117 1%
CY 61 862 3 093 9 123 195% 2 983 33% 2 983 24% 6 140 67% 5 806 64% 224 2%
LV 826 932 41 347 81 369 97% 33 743 41% 31 726 30% 2 017 2% 47 626 59% 46 101 57% 1 525 2%
LT 2 103 701 105 185 251 038 139% 188 796 75% 182 463 56% 5 349 2% 69 617 28% 68 575 27% 58 0%
LU 47 818 2 391 3 668 53% 2 738 75% 957 29% 1 782 49% 930 25% 165 5% 528 14%
HU 3 348 571 167 429 298 598 78% 204 897 69% 148 305 45% 56 366 19% 93 927 31% 83 008 28% 7 011 2%
MT 91 5 17 264% 14 84% 14 60% 3 16% 3 16% 0 0%
NL 582 736 29 137 60 378 107% 59 503 99% 3 821 7% 55 675 92% 881 1% 875 1%
AT 305 859 15 293 20 837 36% 13 647 65% 10 174 54% 3 394 16% 7 269 35% 7 182 34% 8 0%
PL 5 791 052 289 553 408 652 41% 356 890 87% 197 531 49% 158 858 39% 52 262 13% 32 134 8% 8 723 2%
PT 405 779 20 289 38 882 92% 7 521 19% 7 521 15% 31 361 81% 29 578 76% 233 1%
RO 5 103 229 255 161 383 267 50% 380 281 99% 272 468 68% 107 788 28% 3 011 1% 2 524 1%
SL 70 803 3 540 5 705 61% 5 391 94% 4 357 43% 1 034 18% 328 6% 328 6%
SK 1 220 965 61 048 89 208 46% 56 227 63% 46 945 55% 9 113 10% 33 150 37% 30 787 35% 2 070 2%
FI 413 588 20 679 27 312 32% 7 297 27% 7 296 25% 20 012 73% 20 011 73% 0 0%
SE 1 379 908 68 995 118 308 71% 51 091 43% 36 014 29% 13 897 12% 68 397 58% 62 111 52% 5 107 4%
UK 4 795 556 239 778 497 274 107% 190 481 38% 178 624 34% 11 839 2% 306 822 62% 194 966 39% 71 744 14%
Общо за Е 60 004 114 3 000 206 5 594 727 86% 3 224 604 58% 2 341 247 39% 877 653 16% 2 377 228 46% 2 033 582 39% 217 060 5%

Всички продуктивни ЕНП

(ха)
 (като % от всички 
декларирани ЕНП)

не са избрани

не са избрани

не са избрани

Непродуктивни ЕНП 

земя под угар особености на ландшафта
от които

 (като % от всички 
декларирани ЕНП)(ха)

не са избрани

не са избрани

не са избрани

не са избрани

не са избрани

Необходима ЕНП:
5 % от обработваемата 

земя, предмет на 
изискване за ЕНП

Обработваема 
земя, предмет 
на изискване за 

ЕНП

Декларирани 
ЕНП над 

необходимия 
минимум

Всички 
декларирани 

ЕНП

* Поради липса на пълни данни Франция не е включена в таблицата.

Продуктивни ЕНП

от които
култури, които обогатяват почвата с азот междинни култури

не са избрани

не са избрани
не са избрани

не са избрани
не са избрани

ДЧ
Всички непродуктивни ЕНП



 

1 

ОТГОВОРИ НА КОМИСИЯТА ПО СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

СМЕТНА ПАЛАТА 

„ЕКОЛОГИЗИРАНЕТО — ПО-СЛОЖНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ДОХОДИТЕ, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЕКОЛОГИЧНО ЕФЕКТИВНА“ 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

IV. Според Комисията екологизирането има потенциала да подобри екологичните и 

климатичните параметри на ОСП в сравнение с периода преди въвеждането му. Например 

задължението за установяване на екологично насочена площ (ЕНП) върху процент от 

обработваемата земя е ново. Защитата на постоянно затревените площи на национално или 

регионално равнище е засилена чрез ограничаване на възможността за преобразуване на тези 

пасища. 

Като цяло екологизирането се прилага за стопанства, представляващи голям дял от 

земеделската площ (77 % през 2016 г.). Освен това Комисията призна в докладите си относно 

екологизирането, че съществува възможност за подобряване на изпълнението, и бяха приети 

редица регулаторни промени както за опростяване на функционирането на схемата, така и за 

подобряване на екологичните ѝ параметри. Така например от 2018 г. ще се прилага забрана 

за използването на пестициди в ЕНП, което представлява значително подобрение на 

екологичните параметри на екологизирането. 

V. Екологизирането е необвързана подкрепа за доходите, с която земеделските стопани се 

възнаграждават за осигуряването на основни обществени блага. В това отношение 

екологизирането, което е стандартизирано плащане, се различава от по-целенасочените и 

амбициозни мерки за агроекология и климат, с които се компенсират направените разходи и 

пропуснатите приходи спрямо базовите изисквания. Плащането за екологизиране, което е 

стандартизирано с оглед на опростяване на администрацията, няма за цел да отразява нито 

разходите на земеделските стопани, нито стойността на очакваните основни ползи за 

околната среда и климата. Делът на съответните директни плащания (30 % плюс възможните 

санкции в размер до 7,5 % от директните плащания) действа като ефективно възпиращо 

средство. Благодарение на значителния дял на директните плащания и задължителния 

характер на това плащане почти всички земеделски стопани, които подлежат на задължения 

за екологизиране, прилагат практики за екологизиране, което гарантира широкото 

използване на тези практики. 

VI. Разбирането на Комисията за икономическите загуби отчита не само промените, които 

екологизирането налага в практиките на земеделските стопани, но така също и запазването 

на съществуващите практики и площи (например земя под угар, защита на живи плетове, 

буферни ивици и др.), които са благоприятни за околната среда и климата. Това е още по-

уместно предвид факта, че текущата тенденция към интензификация и специализация на 

производството се засилва от външни фактори. Комисията счита, че ако се вземе под 

внимание и този ефект на екологизирането, посочените от ЕСП икономически загуби са  по-

ограничени. Потенциалът на екологизирането за подобряване на екологичните параметри на 

ОСП се изразява и в площта, обхваната от задълженията за екологизиране, където 

земеделските стопани трябва да се съобразяват с тези промени или да съхранят 

съществуващите благоприятни практики. 

VIII. 

Първо тире: Въпреки че Комисията приема по същество препоръка 1, на този етап тя не е в 

състояние да поеме конкретни ангажименти за законодателни предложения за периода след 

2020 г. и за целевата дата на изпълнение. Вече обаче е започнала работата по по-
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нататъшното разработване на интервенционната логика на свързаните с околната среда и 

климата инструменти на ОСП, включително и екологизирането. 

Второ тире: Комисията приема първото изречение на препоръка 2 и вече извършва преглед и 

анализира изпълнението на настоящата ОСП с оглед на своите законодателни предложения 

за ОСП за периода след 2020 г. В тази връзка Комисията вече издаде през 2016 г. и 2017 г. 

два доклада за прилагането на екологизирането. 

Въпреки че Комисията приема по същество останалата част от препоръка 2, на този етап тя 

не е в състояние да поеме конкретни ангажименти за законодателни предложения за периода 

след 2020 г. и за целевата дата на изпълнение. 

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ 

Общ отговор на Комисията по точка 16, букви а) и б) и каре 2: 

Целта на екологизирането е да се подобрят екологичните параметри на ОСП. Това е 

предвидено да се постигне с три изисквания, обхващащи целите в областта на околната среда 

и климата по отношение на биологичното разнообразие (основно с ЕНП), задържането на 

въглерод (основно със защитата на постоянно затревените площи) и почвата (основно с 

диверсификация на културите). Очевидно целта на екологизирането е само да допринесе за 

подобряване на положението по отношение на тези предизвикателства в областта на 

околната среда и климата. Що се отнася до измерването на резултата от екологизирането 

спрямо неговата цел, релевантен показател е площта, обхваната от най-малко едно 

задължение за екологизиране, а целта е да се увеличи максимално тази площ. Както 

подчертава ЕСП, определянето на цели и измерването на конкретния принос на 

екологизирането за всяко предизвикателство в областта на околната среда и климата е 

трудно по своята същност поради действието на множество външни и вътрешни фактори. 

Каре 2 — Биологично разнообразие и почви: липса на яснота по отношение на 

настоящото положение и това, което е желателно да се постигне 

Почви 

Съобщението на Комисията „Тематична стратегия за опазване на почвите“ остава най-

изчерпателната рамка на ЕС, насочена към различни форми на деградация на почвите. От 

2006 г. насам е постигнато много чрез незаконодателните стълбове, включително чрез 

включване на въпроса с опазването на почвите в политиките на ЕС, и по-специално в ОСП. 

На равнището на ЕС все още няма специфични цели по отношение на почвите поради 

липсата на законодателство на ЕС в областта на почвите (предложението за Рамкова 

директива за почвите (COM(2006)231) беше оттеглено след 8 години поради блокиращо 

малцинство в Съвета). Предприети са няколко действия на равнището на ЕС, като 

сформиране на експертна група на ЕС по въпросите на опазването на почвите, за да се 

изпълнят поетите ангажименти по седмата програма за действие на ЕС за околната среда и за 

да се обмисли възможността за нова инициатива относно почвите на равнището на ЕС. 

Според публикувания наскоро преглед на политиката за почвите на равнището на ЕС и на 

равнището на държавите членки
1
 въпросът с опазването на почвите все още е разпокъсан в 

множество инструменти на политиката. 

                                                       

1  http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
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19. Вж. отговора на Комисията по точка 16, букви а) и б) и каре 2, както и отговора на 

Комисията по точка 20. 

б) Въздействията, в това число и очакваното въздействие на ЕНП, ще се наблюдават в 

продължение на няколко години и те произтичат от комбинираното действие на няколко 

фактора. 

20. Въпреки че в оценката на въздействието не е заложено точно количествено определяне на 

очакваните ползи за околната среда, целите на всяко изискване за екологизиране бяха 

определени при приемането от страна на Комисията. Основната цел на екологично 

насочената площ бе да се подобри биологичното разнообразие, опазването на постоянно 

затревените площи имаше за цел основно да се гарантира задържането на въглерод, а целта 

на диверсификацията на културите (подобно на първоначално предвидения сеитбооборот) бе 

да се опази качеството на почвите. За определени практики, особено за диверсификацията на 

културите и за постоянно затревените площи, целите бяха подкрепени от наличната научна 

литература. При последващи дискусии  целите, които се преследват с екологизирането, бяха 

доразвити, макар и не в количествено изражение. 

Общ отговор на Комисията по точки 23 и 24: 

Екологизирането е отделена от производството помощ за доходите, с която земеделските 

стопани се възнаграждават за предоставянето на обществени блага, свързани с околната 

среда и климата. В това отношение екологизирането, което е стандартно плащане, се 

различава от по-целенасочените и амбициозни агроекологични и климатични мерки, които 

компенсират направените разходи и пропуснатите приходи спрямо базовите изисквания. 

Плащането за екологизиране, което е стандартизирано с оглед на опростяване на 

администрацията, няма за цел да отразява нито разходите на земеделските стопани, нито 

стойността на очакваните основни ползи за околната среда и климата. Делът на съответните 

директни плащания (30 % плюс възможните санкции в размер до 7,5 % от директните 

плащания) действа като ефективно възпиращо средство. Благодарение на значителния дял на 

директните плащания и задължителния характер на това плащане почти всички земеделски 

стопани, които подлежат на задължения за екологизиране, прилагат практики за 

екологизиране, което гарантира широкото използване на тези практики. 

25. Тъй като екологизирането, заедно с другите инструменти на политиката, допринася за 

постигането на определени общи цели в областта на околната среда, като подобряване на 

органичните вещества в почвата, опазване на ландшафта или качество на водата, би било 

много трудно да се изолира конкретната икономическа стойност на очакваните ползи за 

околната среда и климата, които екологизирането е донесло за тези общи цели. 

д) Вж. отговора на Комисията по точка 16. 

Общ отговор на Комисията по точки 29—31: 

Що се отнася до промените в практиките, Комисията счита, че броят на засегнатите 

стопанства е най-добрият показател за въздействието на въвеждането на екологизирането. В 

тази връзка Комисията отбелязва, че екологизирането е довело до промени за 13 % от 

стопанствата по отношение на диверсификацията на културите и за 37 % от стопанствата по 

отношение на ЕНП
2
. Въздействията на тези промени върху околната среда, що се отнася до 

площите, е трудно да се оценят, тъй като се очакват благоприятни резултати не само за 

                                                       

2  Вж. фигура 5. 
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конкретния дял от земеделската земя, където са настъпили промени, а за по-голяма площ. 

Тези въздействия зависят от приложените благоприятни практики. 

Вж. също отговора на Комисията по точка 34. 

Общ отговор на Комисията по точки 32 и 33: 

Комисията счита, че делът на площта, за която се прилага най-малко едно задължение за 

екологизиране, е релевантен признак за потенциала на екологизирането за подобряване на 

екологичните параметри на ОСП. Той в действителност отразява площта, спрямо която се 

прилагат всички изисквания за екологизиране в допълнение към други мерки, като ДЗЕС и 

мерки за агроекология и климат, и във взаимодействие с тях. Крайното въздействие на 

екологизирането върху околната среда и климата естествено зависи също и от 

амбициозността на изискванията, които се прилагат за тези площи (например увеличаване на 

екологично насочената площ от 5 % на 7 %), но количественият аспект, т.е. засегната площ, е 

от основно значение за крайния резултат. През 2016 г. стопанствата, които са подлежали на 

едно или повече задължения за екологизиране, са обхващали 77 % от общата земеделска 

площ. За мониторинга на екологизирането се използват и други показатели за по-

специфичните задължения за екологизиране, например процентът на ЕНП при 

обработваемата земя (въз основа на декларираните от земеделските стопани ЕНП). Тези 

показатели са анализирани подробно във всички налични доклади относно екологизирането, 

а именно работния документ на службите на Комисията от 2016 г. и доклада до Съвета и до 

Европейския парламент относно ЕНП от 2017 г. 

Освен това задълженията за екологизиране нямат непременно за цел да променят 

земеделските практики (вж. отговора на Комисията на точка 34). 

34. Разбирането на Комисията за икономическите загуби отчита не само промените, които 

екологизирането налага в практиките на земеделските стопани, но така също и запазването 

на съществуващите благоприятни практики и площи, и по-специално в случая, когато 

външни фактори засилват тенденцията за интензифициране на производството (например за 

намаляване на постоянно затревените площи и земята под угар). Например за целите на 

опростяването изискването за ЕНП не води непременно до създаване на нови особености или 

на екологична площ при стопанствата, където вече съществуват такива на изискваното 

равнище. Чрез екологизирането обаче се защитават и насърчават тези особености и площи, 

като съответно се предотвратява тяхното унищожаване вследствие на интензификация. Ако 

това беше взето предвид, посочените от ЕСП икономически загуби биха били по-ограничени. 

39. Стопаните, практикуващи биологично земеделие, които се считат за „екологични по 

дефиниция“, предоставят обществени блага, надхвърлящи обществените блага, предоставяни 

в резултат на екологизирането. Дребните земеделски стопани са освободени от задълженията 

за екологизиране поради необходимостта от опростяване и съображения за рентабилност. 

Площта, обхваната от Схемата за дребните земеделски стопани, обаче е ограничена (7 % от 

площта, за която се предоставят директни плащания). 

45. Защитата на екологично чувствителните постоянно затревени площи (ЕЧПЗП) е насочена 

основно към мрежата „Натура 2000“, която обхваща най-ценните зони от гледна точка на 

биологичното разнообразие. 

46. Докато общата цел на защитата на постоянно затревените площи е да се опази 

въглеродният запас, целта на защитата на специфичната категория на екологично 

чувствителните постоянно затревени площи (ЕЧПЗП) е да се опази биологичното 

разнообразие и да се допринесе за постигането на добър природозащитен статус на тревните 

местообитания, посочени в приложение I към Директива 92/43/ЕИО, на видовете, посочени в 
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приложение II, които зависят от управлението на тревните площи, и на видовете птици, 

защитени съгласно Директива 2009/147/ЕО в специалните защитени зони, при които има 

затревени площи. Действително съществува силна връзка с някои правила съгласно 

Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Ето защо въз основа на 

действащото законодателство следва да се постигне по-добро насочване преди всичко по 

отношение на биологичното разнообразие. 

48. Културите, обогатяващи почвата с азот, и междинните култури действително са важни 

ЕНП, но земята, оставена под угар, която е непродуктивна площ, е вторият най-важен вид 

ЕНП, чийто дял от ЕНП е бил 38 % през 2015 г. Тъй като земята, оставена под угар, е 

благоприятна за околната среда и климата, когато са въведени подходящи изисквания за 

управление, значението на този вид ЕНП може да увеличи добавената стойност на ЕНП. 

50. Комисията счита, че последното изменение на делегирания акт
3
, с което се внасят 

пояснения относно практиките за управление, като забраната за използването на пестициди в 

продуктивните ЕНП или по-доброто определяне на минималния период за наличието на 

растителна покривка, е важна стъпка към подобряване на състоянието на биологичното 

разнообразие на тези площи. Следователно при въпросните площи тези промени следва да 

подобрят значително изискванията за управление на ЕНП. 

54. Комисията осъществява активен надзор върху изпълнението на екологизирането от 

страна на държавите членки и предприема последващи действия при неправилно прилагане 

на правилата на ЕС. Капацитетът на Комисията по отношение на оценяването обаче е 

ограничен и тя не е в състояние да провери обстойно дали избраните решения са екологично 

релевантни при конкретните национални или местни обстоятелства. 

57. Приемствеността е една от важните особености на подкрепата за агроекология и климат. 

Изпълнението на добри и резултатни схеми в продължение на над един програмен период 

позволява да се подсили постигането на резултатите. 

Може да се очаква, че въвеждането на екологизирането ще повиши амбициозността на 

мерките за агроекология и климат по отношение на околната среда, но това не се случва 

непременно при всеки случай. Първо, екологизирането не е част от базовата стойност за 

мерките за агроекология и климат. При тези мерки трябва да се избягват плащания за 

действия, които се припокриват с екологизирането (което на практика  изисква повишаване 

на равнището на амбициозност, за да се предложи по-висока премия), но такива действия, за 

които не се предоставя възнаграждение, могат въпреки това да бъдат част от мярката. Второ, 

особено при ангажиментите, свързани с диверсификацията на културите, може по-лесно да 

се установи въздействието на екологизирането, тъй като за да се запази подпомагането, 

диверсификацията трябва да бъде с по-висока степен на амбициозност от тази, която се 

изисква при екологизирането. 

58. Комисията счита, че рискът от припокриване между екологизирането и кръстосаното 

спазване и между екологизирането и екологичните мерки в рамките на развитието на 

селските райони е ограничен по подходящ начин чрез регулаторните правила. Във втория 

случай правната рамка не изключва припокривания между екологизирането и ангажиментите 

по отношение на агроекологията и климата, при условие че за една и съща практика се 

предоставя подпомагане само веднъж, т.е. избягва се двойното финансиране. 

                                                       

3  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 

№ 639/2014 (ОВ L 167, 30.6.2017 г., стр. 1—15). 
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Общ отговор на Комисията по точки 59 и 60: 

Рискът от припокриване между екологизирането и кръстосаното спазване, посочен от ЕСП, е 

ограничен с помощта на регулаторните правила. Особеностите или практиките, които се 

изискват в рамките на кръстосаното спазване в различните държави членки, съставляват 

вместо това базовата стойност за практиките за екологизиране, определени на равнището на 

ЕС. Например при кръстосаното спазване е възможно да се изискват междинни култури с 

един вид, но те може да се отчитат като ЕНП само ако в сместа за междинната култура се 

добави втори вид. Следователно е налице взаимодействие при функционирането на двата 

инструмента, като кръстосаното спазване формира законоустановеното правило, а ЕНП 

насърчава по-доброто въздействие върху околната среда. 

66. Прегледът на политиката в областта на екологизирането беше част от опростяването на 

ОСП в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) за 2016 г. Това беше в отговор на ангажимента, който Комисията пое с декларацията 

си от 2 април 2014 г., след едногодишен опит да разгледа административната тежест, 

въздействието върху еднаквите услови на конкуренция и въздействието върху 

производствения потенциал на равнището на ЕС. През юни 2016 г. беше издаден работен 

документ на службите на Комисията
4
. 

Въз основа на прегледа службите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 

разработиха набор от конкретни предложения за опростяване. Те образуват един балансиран 

пакет, който предвижда прецизиране на действащите правила, особено за ЕНП, за да станат 

по-лесни за разбиране и прилагане както за земеделските стопани, така и за 

администрациите. 

За тази цел Комисията представи делегиран акт (за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 

№ 639/2014). Този текст беше приет от съзаконодателите и публикуван на 30 юни 2017 г.
5
 

При тринадесет мерки ще се коригират условията за управление и ще се предоставят 

стимули на земеделските стопани, за да декларират особеностите на ландшафта и буферните 

ивици. Например: 

 някои категории са обединени, а свързаните с тях изисквания са рационализирани, когато 

е налице сходство между определени особености на ландшафта и ивици при ЕНП. Така ще се 

предотвратят объркване и източници на грешки; 

 въведена е известна гъвкавост по отношение на определения максимален размер и 

местоположението на особеностите на ландшафта, като това ще даде възможност да се 

обхванат в по-голяма степен видове ЕНП, като живи плетове и синори; 

 премахнати са някои условия, когато е трудно те да бъдат обосновани от гледна точка на 

екологичните ползи — като например задълженията да се използват култури, които 

обогатяват почвата с азот, като чисти култури. 

Следва да се подчертае, че целта на някои изменения е да се подобрят екологичните 

параметри на политиката и да се повиши общата надеждност на въведеното през 2013 г. 

екологизиране на директните плащания. 

                                                       

4  SWD(2016) 218 окончателен от 22 юни 2016 г. 

5  Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията 
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Това включва минимална продължителност за някои елементи, като междинни култури и 

земя под угар, и обща забрана за използването на продукт за растителна защита при 

обработвана площ, определена като ЕНП. Забраната отразява целта на плащането: 

използването на пестициди не може да се счита за съвместимо с опазването и развитието на 

биологичното разнообразие при площ, която е едва 5 % от обработваемата земя. 

67. От 2015 г. насам в регламентите или насоките са приети няколко мерки за опростяване, за 

да се подпомогнат държавите членки при осъществяването на екологизирането. По 

отношение на областта на ЕНП съответните основни промени са: 

 опростяването на критериите за размера за определени елементи и на възможността за 

използване на площта (например буферни ивици, синори); 

 фактът, че земеделският стопанин може да измени до определена степен вида и 

местоположението след подаване на заявлението за подпомагане; 

 възможността да не се картографират в слоя за ЕНП всички потенциални постоянни ЕНП; 

 предоставената гъвкавост за разграничаване между живи плетове или обрасли с дървесна 

растителност ивици и дървета в редица, както и сливане на видове ЕНП; 

 разясняването на определенията (празнини в живите плетове или в обраслите с дървесна 

растителност ивици); 

 одобрението на съседни особености на ландшафта, разположени около земеделски 

парцел. 

Каре 5 — Създаването на слоя за ЕНП е свързано със значителна административна 

тежест 

През 2015 г., т.е. първата година на прилагане на екологизирането, Комисията измени 

насоките относно слоя за ЕНП, за да поясни, че в слоя за ЕНП трябва да се картографират 

всички ЕНП, които са декларирани от земеделските стопани и които са устойчиви във 

времето, а не непременно всички потенциални ЕНП. 

69. Вж. отговора на Комисията по точка 54. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

73. Според Комисията екологизирането има потенциала да подобри екологичните и 

климатичните параметри на ОСП в сравнение с периода преди въвеждането му. Например 

задължението за наличието на екологично насочена площ (ЕНП) върху процент от 

обработваемата земя е ново. Защитата на постоянно затревените площи на национално или 

регионално равнище е засилена чрез ограничаване на възможността за преобразуване на тези 

пасища. Като цяло екологизирането се прилага за стопанства, представляващи голям дял от 

земеделската площ (77 % през 2016 г.). Освен това Комисията призна в докладите си относно 

екологизирането, че съществува възможност за подобряване на изпълнението, и бяха приети 

редица регулаторни промени както за опростяване на функционирането на схемата, така и за 

подобряване на екологичните ѝ параметри. Така например от 2018 г. ще се прилага забрана 

за използването на пестициди в ЕНП, което представлява значително подобрение на 

екологичните параметри на екологизирането. 

77. Екологизирането е отделена от производството помощ за доходите, с която земеделските 

стопани се възнаграждават за предоставянето на обществени блага, свързани с околната 

среда и климата. В това отношение екологизирането, което е стандартизирано плащане, се 

различава от по-целенасочените и амбициозни мерки за агроекология и климат, с които се 

компенсират направените разходи и пропуснатите приходи спрямо базовите изисквания. 
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Плащането за екологизиране, което е стандартизирано с оглед на опростяване на 

администрацията, няма за цел да отразява нито разходите на земеделските стопани, нито 

стойността на очакваните основни ползи за околната среда и климата. Делът на съответните 

директни плащания (30 % плюс възможните санкции в размер до 7,5 % от директните 

плащания) действа като ефективно възпиращо средство. Благодарение на значителния дял на 

директните плащания и задължителния характер на това плащане почти всички земеделски 

стопани, които подлежат на задължения за екологизиране, прилагат практики за 

екологизиране, което гарантира широкото използване на тези практики. 

78. Разбирането на Комисията за икономическите загуби отчита не само промените, които 

екологизирането налага в практиките на земеделските стопани, но така също и запазването 

на съществуващите практики и площи (например земя под угар, защита на живи плетове, 

буферни ивици и др.), благоприятни за околната среда и климата. Това е още по-уместно 

предвид факта, че текущата тенденция към интензификация и специализация на 

производството се засилва от външни фактори. Комисията счита, че ако се вземе под 

внимание и този ефект на екологизирането, посочените от ЕСП икономически загуби са  по-

ограничени. Потенциалът на екологизирането за подобряване на екологичните параметри на 

ОСП се изразява и в площта, обхваната от задълженията за екологизиране, където 

земеделските стопани трябва да се съобразяват с тези промени или да съхранят 

съществуващите благоприятни практики. 

79. Структурата на мерките за екологизиране в законодателството на ЕС е компромис между 

очакваните резултати по отношение на околната среда и ограниченията, които да се наложат 

на земеделските стопани и националните администрации. В тази връзка диверсификацията 

на културите беше предпочетена пред сеитбооборота поради ограниченията, свързани с 

управлението; с определянето на ЕЧПЗП се установява връзка с някои изисквания за 

„Натура 2000“, които имат заложена цел по отношение на биологичното разнообразие, а 

видовете ЕНП включват продуктивни елементи, за да не се стига до прекалено тежки 

последици за производствения потенциал. След първата година на прилагане на 

екологизирането Комисията предприе въз основа на придобития опит необходимите промени 

за опростяване и подобряване на постигането на резултати по отношение на околната среда 

от екологизирането. Това включва по-специално забрана за използване на пестициди при 

продуктивни видове ЕНП. 

80. Вж. отговора на Комисията по точка 54. 

Препоръка 1 

Въпреки че Комисията приема по същество препоръка 1, на този етап тя не е в състояние да 

поеме конкретни ангажименти за законодателни предложения за периода след 2020 г. и за 

целевата дата на изпълнение. Вече обаче е започнала работата по по-нататъшното 

разработване на интервенционната логика на свързаните с околната среда и климата 

инструменти на ОСП, включително и екологизирането. 

Препоръка 2 

Комисията приема първото изречение на препоръка 2 и вече извършва преглед и анализира 

изпълнението на настоящата ОСП с оглед на своите законодателни предложения за ОСП за 
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периода след 2020 г. В тази връзка Комисията вече издаде два доклада за прилагането на 

екологизирането — през 2016 г
6
 и 2017 г.

7
. 

Въпреки че Комисията приема по същество останалата част на препоръка 2, на този етап тя 

не е в състояние да поеме конкретни ангажименти за законодателни предложения за периода 

след 2020 г. и за целевата дата на изпълнение. 

                                                       

6  Работен документ на службите на Комисията „Преглед на екологизирането след първата година на прилагане“ 

(SWD(2016) 218 final, 22.6.2016 г.). 

7  Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета за изпълнението на задължението за екологично 

насочена площ по схемата за директни плащания за екологизиране (SWD(2017) 121 final, 29.3.2017 г.). 



 
Събитие Дата 

Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / 
Начало на одита 

5.10.2016 

Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или 
друг одитиран обект) 

28.9.2017 

Приемане на окончателния доклад след съгласувателната 
процедура 

15.11.2017 

Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг 
одитиран обект) на всички езици 

29.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Селското стопанство, и по-специално интензивното 
животновъдство, оказват отрицателно въздействие 
върху околната среда и климата. Екологизирането 
— директни плащания за земеделски стопани, 
извършващи селскостопански практики, които се считат 
за благоприятни за качеството на почвата, задържането 
на въглерод и биологичното разнообразие, е въведено 
през 2015 г. като средство за подобряване на 
екологичните и климатичните параметри на Общата 
селскостопанска политика на ЕС. Сметната палата 
установи, че предвид начина, по който екологизирането 
се прилага понастоящем, малко е вероятно то да 
постигне тази цел, главно поради ниските изисквания, 
които до голяма степен отразяват обичайната 
земеделска практика. Сметната палата изчислява, че 
екологизирането е довело до промени в земеделските 
практики едва в 5 % от цялата земеделска земя в ЕС. 
Сметната палата формулира редица препоръки относно 
начина на разработване на по-ефективни инструменти 
за околната среда в контекста на Общата 
селскостопанска политика след 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1 
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