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Идеята ни е, от една страна,  да дадем повече информация за това как вървят 

преговорите и в каква посока може да очакваме резултати, свързани със следващия 

европейски бюджет. От друга страна, обаче да ги пречупим през гледната точка на 

България и българските земеделски производители, а и всички, които работят в сферата 

на българското селско стопанство, защото за нас това е един изключително важен 

сектор и от икономическа и от социална гледна точка. 

Няколко общи думи за бюджета на ЕС и етапа, до който е стигнал. Имаме 

предложение на Европейската комисия (ЕК), което беше направено миналата година, за 

бюджет за следващата финансова рамка от 2014 г. до 2020 г. Това е начинът, по който 

се приемат европейските бюджети през последните години. След предложението на ЕК, 

за да стане този бюджет факт Европейският съвет, което означава страните членки, и 

Европейският Парламент (ЕП) трябва да стигнат до съгласие. Те трябва да се разберат 

по един и същи текст.  

В момента в Европейския Съвет, в много напреднал стадий, е процедурата за 

намиране на съгласие вътре между страните членки. През ноември месец имаше 

заседание специално по тази тема на Европейския Съвет,  като там присъстваше и 

българският министър-председател, като това заседание не стигна до окончателно 

съгласие по бюджета, но имаме последния вариант от това, което беше сложено на 

масата. След ноември, през декември и особено сега през януари, председателят на 

Европейския Съвет г-н Ван Ромпой прави двустранни консултации с всяка една от 

страните членки в стремежа си да намери общо съгласие между 27-те и в момента, в 

който го намери ще бъде свикан Европейски Съвет, който най-вероятно ще приеме 

тяхната позиция. Очаква се това да стане през февруари или най-късно през месец март, 

след което предложението на Европейския Съвет ще влезе в Парламента и Парламента 

има две задачи. Едната задача е по самата структура и числата в бюджета -  може да 

каже „да” или „не” (съгласен или не съгласен). По самите т.нар. правни основания – 

това са редица директиви и регламенти свързани с начина, по-който се изразходват 

средствата, вече ще се водят преговори и ще се стигне до едно решение. Това е 

изключително сложна процедура, на която на този етап трябва да се съгласят 27-те 

членки  и на следващия етап трябва да се съгласува с ЕП.  

Заедно с един мой колега от ЕНП от Германия сме двамата докладчици на ЕП по 

тази тема, които координираме работата на всички комисии и изработваме общата 

позиция на ЕП по бюджета. За нас е много важно това, което ще влезе от страните-

членки като предложение и селскостопанската политика е една от тези политики, които 



засега будят притеснение в ЕП. Идеята ми е да ви представя до къде са стигнали към 

този момент разговорите по основните структури и къде са проблемите, които ЕП 

вижда в тях и ако, честно казано, това, което пр еноември месец обсъждаха страните-

членки бъде представено в ЕП, това го казахме много ясно и на страните-членки, това 

просто няма как да го приемем и ще трябва да го отхвърлим.  

ЕК предлага един общ бюджет за ЕС, който на практика означава замразяване на 

Европейския бюджет на равнището на тази година, т.е. от 2013г до 2020г. Това се оказа 

неприемливо за страните-членки. В момента тече един процес на намаляване общо на 

размера на Европейския бюджет и съответно на всички политики, които се финансират 

- основно заради натиска на страните, които са най-големи донори, които казват, че 

след като правим редица ограничения в националните бюджети ще правим такива и в 

Европейския бюджет. Разликата е, че Европейският бюджет е до 2020 година, а никой 

от сега не се ангажира с ограниченията в националните бюджети в толкова дълъг 

период.  

Така или иначе, страните, включително и България, които са нетни получатели 

се бяха обединили в една група на т.нар. „приятели на кохезионната политика”. За мое 

голямо съжаление тази група практически се разпадна и всъщност в момента 

преговорите се водят около предложението на големите страни-донори, а това означава 

намаляване с около 100 млрд евро на Европейския бюджет до 2020 година в сравнение 

с предложението на ЕК. Това, което през ноември беше 78 млрд евро намаление, в 

момента страните членки обсъждат още по-голямо намаление. Сто милиарда са около 

10% от целия бюджет. Разтегнати за 7 години, това означава, най-вероятно, че ще има 

намаление във всички политики. Ако се приеме едно подобно намаление от 100 млрд 

евро от страните-членки, все още се надявам това нещо да не се случи, (там между 

другото единодушно се взимат решенията, така че всяка една страна би могла да го 

блокира) това означава през 2020 година ЕС да харчи средства на равнището на 2007 г. 

Колкото е харчил тогава, толкова да продължат плащанията до 2020 г. Още една 

опасност има и тя е свързана с това, че 2013 г. има сравнително високи плащания, като 

последна година от тази рамка, а следващата година ще намалеят плащанията. Това са 

притеснения на ЕП и той за това не би приел, каквото и да е решение, но вие разбирате, 

че от друга страна ЕП не може да принуди страните-членки да си запазват или 

увеличават вноските.  

Как изглеждат нещата за следващия период? Във втората част на бюджета, която 

е за селскостопанската политика, предложението на Комисията е за 382,927 млрд. евро 

за целия период. В сравнение със сегашното състояние, а именно 418,700 млрд евро, 

това означава с 35 млрд евро намаление за целия този период, като това е малко повече 

от 8% намаление в сравнение с това, което е в момента като средства за тази политика. 

При всички случаи, най-вероятно ще има общо намаление на Европейския 

бюджет. Как ще се отрази то върху земеделската политика и във политиката в селското 

стопанство от бюджетна гледна точка? Предложението е структурата на средствата да 

остане както е до сега в два основни стълба, а именно – директни плащания на 

земеделските производители, а вторият стълб е Фондът  за развитие на селските 

региони.  



В директните плащания – това са средства, които отиват пряко за плащания на 

земеделските производители, България още по договора си за присъединяване има да 

увеличава това, което се плаща годишно на земеделските производители до 2016 г. В 

предложението сега се предвижсда това вече договорено увеличение да остане до 2016 

г., като след това предложението е да се направи едно усилие общо за ЕС да се намалят 

разликите, но не и да се ликвидират, между директните плащанията на земеделските 

производители в отделните страни. Ако се вземе последното предложение на ЕК, то 

България би получила към 2020 г. 86% от средното за ЕС плащане на единица площ. 

Мисля си, че е изключително важно, когато говорим за преки плащания, 

правителството, което все още има тази възможност, да постави въпроса България да 

отиде поне на средните равнища и то не чак през 2020 година, а много по-рано да се 

стигне това сравнение. Съгласно предложеното от Комисията плащане по страни, 

България е между Швеция и Испания. Това е предложението до 2020 година, което 

означава, че блгарските плащания остават под средните равнища, а най-зле са преките 

плащания в Балтийските страни – Литва, Латвия и Естония. ЕК предлага да се работи 

по една формула, като целта е не да се достигне 100% от средните плащания, а 90% и 

към тях да бъде изравняването, така че има и предложение реално за леко намаление на 

тези, които получават най-високи плащания на декар.  

Това е първата промяна, която се обсъжда и отново казвам, че тук, в процеса на 

обсъждане за мен въпросът още не е затворен и е много важно българското 

правителство, в текущите в момента двустранни консултации, кое поставя като  

приоритети  до какви нива ще отстоява позицията на България и българските ферми. До 

2016 година, докато достигнем до пълния размер, което ще получим, се разрешават, в 

сегашния документ, България да доплати от националния си бюджет за преките 

плащания: за 2014 година -150 млн евро, а за 2015 г. – 71 млн евро. Ако погледнете в 

бюджета за 2013 година – още отсега изчезнаха националните доплащания. Това, което 

позволява ЕС е и 2013 г. и 2014 г. и 2015 г. от българския бюджет да се доплаща в 

преките плащания за земеделските производители. Това е нещо, което държавата би 

могла допълнително да осигури.  

Следваща особеност е, че 30% от средствата от директните плащания (има доста 

спорове около този ангажимент), трябва да отидат за т.нар. екологични мерки, които по 

предложението на ЕК се свеждат до 3 основни области – диверсификация и промяна на 

културите, които се садят; поддържане на постоянни пасища или т.нар. екологични 

зони или зони които не се обработват. Те се оставят да летят пчели, да се развиват 

свободно, да се произвеждат естествено семена. Затова 30% от плащанията би трябвало 

да отидат там. Тук има един въпрос, който се поставя и все още се обсъжда и той е дали 

това да е ангажимент на всеки отделен земеделски производител или тези 30% да са в 

национални политики, показател за цялата държава. Много по-гъвкаво би било това да 

е национална политика, а не от всеки отделен фермер да се иска той да заделя тези 

средства. Това е един от отворените въпроси, по който има значителни спорове, 

включително и в ЕП.  

Таван за преките плащания. Това е друга тема, която е важна за България. 

Знаете, че в България има, особено това се отнася за производители на зърно, които 

получават изключително високи суми за преки плащания. Няколко предложения се 



чуха за таван, като започнат от 300 хил евро за година на земеделски производител и се 

стигне до 100 хил евро за година. В крайна сметка това, което имаме последно като 

предложение, отново без да е прието окончателно, е да се оставя всяка страна да си 

решава самостоятелно.  

Много е интересна позицията на България. В началото България настояваше да 

се намали тавана, като след това си промени позицията и вече искаме да е 500 хил евро 

на земеделски производител тавана за националните плащания, което очевидно пренася 

средствата към едрите производители. Това е важна тема, която също би трябвало да се 

обсъжда и да бъде тема на нашите разговори. Има допълнителни възможности, които 

се дават по Европейския бюджет, свързани с младите селскостопански производители, 

като няма да влизам в подробности за схемите, но ако някой се интересува - може да 

отидем натам, за малките земеделски стопанства, за подпомагане някои специфични 

производства, като пчеларството и винопроизводството, както и производството на 

ядки и памук. Не знам в България колко се произвежда памук, но има специален текст 

за България, в който се предвижда възможност за допълнително субсидиране за 

производството на тези култури.  

Вторият стълб (няма да влизам в подробности, но съм готов в процеса на 

разговори да отидем в детайли) – това е Фондът за развитие на селските региони. Там 

страната ни трябва да си вземе една много сериозна бележка от това, което се случва 

към момента. В момента България губи стотици милиони евро по този фонд. За 

миналата година бяха загубени, по думите на председателя на Фонд земеделие, 51 млн 

евро, а по-миналата година, заради неизхарчени средства, по предложение на ЕК се 

направи един гаранционен фонд, който също не върви. В следващата и по-следващата 

година, когато се изчерпва сегашния финансов период, който може да се харчи, ще се 

окаже, че имаме стотици милиони евро, които не са договорени.  

Министерството на земеделието казва: „Няма интерес към тези програми и тези 

конкретни мерки”. Няма интерес, защото така са направени. Това вече е национално 

решение. В европейското решение се дават 6 приоритета за Фонда за развитие на 

селските региони: насърчаване на трансфера на знание, опит и иновации, включително 

инвестиции в иновации; повишаване на конкурентоспособността и инвестиции за 

повишаването ѝ; насърчаване на организацията на хранителната верига (за мен е 

изключително важно преработвателната промишленост да се съживи, защото ние 

изнасяме действително земеделска продукция, но изнасяме суровини и това не е добре 

за икономиката ни); възстановяване, опазване и подобряване на еко-системите; мерки, 

свързани с енергийната ефективност (също ще бъдат избираеми по развитие на 

селските региони), както и насърчаване на социалното включване и намаляването на 

бедността. Това са мерки, които да направят селските региони привлекателни за живот 

и за правене на бизнес. От тук нататък държавата решава какви инструменти ще 

направи.  

Колкото и средства да получим ние първо трябва да се научим да ги харчим 

както трябва. Тук имаме един значителен проблем при сегашната рамка и се надявам - 

и  това би трябвало да стане чрез диалог на държавната администрация с потребителите 

на тези средства, как да се направи този Фонд за развитие на селските региони в 

следващия период, така че ние да не загубим средства по него. Ще бъде грехота от 



намален Европейски бюджет, в който България има възможност за подпомагане на тези 

региони, ние отново да загубим стотици милиони евро.  

Още една тема, с която ще завърша, се обсъжда в рамките на финансирането на 

селскостопанската политика – това са възможностите за прехвърляне между първи и 

втори стълб на средства или с други думи от Фонда за селските региони, може ли да се 

прехвърлят пари към директните плащания и обратно може ли от директните плащания 

да се прехвърлят средства към Фонда за развитие на селските региони. Понеже 

виждаме равнището на директните плащания за България и, че интересът към тях е по-

голям,  за нас би било от интерес да има възможност за прехвърляне на средства от 

подпомагане на селските региони към директните плащания, но това ще бъде за сметка 

на инвестициите в тези региони. Директните плащания са много по-лесни средства и за 

това там е висока усвояемостта, защото един  път, когато са  направени 

ортофотокартите, много по-лесно се изразходват средствата, но губим възможността за 

развитие на селските региони, така че тук също е национално решение. Иначе 

предложения има. Има различни варианти дали 10% или 15% да се прехвърлят в двете 

посоки или да се прехвърлят по-лесно средства от преки плащания към селските 

региони. Даже има и предложение от селските региони да не могат да се прехвърлят 

средства към директни плащания, а само обратното, но това са вече подробности, 

оставащи в рамките на преговорите между страните-членки и ЕП. 

 Това са основните параметри и проблеми, които се обсъждат в момента. Очаква 

се през февруари или март Европейският съвет да приеме окончателно решението си. 

Един път взел решение (Европейският съвет),  в ЕП трябва да има съгласие, но там 

много трудно, ако има общо съгласие за бюджета, ще може да бутнем конкретните 

числа. В ЕП вече може да се обсъждат конкретните мерки или някаква гъвкавост, за 

преливане на средства от един фонд към друг, или това, което ЕП предлага в средата на 

периода да има нова преоценка на бюджета в по-добра икономическа ситуация, или как 

точно да се използват средствата за екология. Тези въпроси могат да останат да се 

обсъждат в ЕП, но основните решения - суми, размер на преки плащания и т.н. ще 

бъдат договорени между страните-членки, като очаквам това да стане до февруари или 

март тази година.  

 

(Запис на изказването, подготвен за публикация със съдействието на Георги Пашев, 

Танита Пешалова и Евгени Тодоров) 

 


