
ОСП

Защо трябва земите с висока природна 
стойност да бъдат приоритет за новата ОСП?

Земеделие с висока природна стойност (ВПС): 
предложения за новата ОСП

Какви са системите с ВПС?

Те са съвкупност от земеделски практики, 
характеристики на ландшафта и най-ценните 
земеделски системи в Европа за качествени храни, 
климат и биоразнообразие

Къде могат да бъдат открити?

Земеделските системи с висока природна стойност 
могат да бъдат открити из целия ЕС. Те включват 
пасища с дървесни видове, мозайки от 
нискоинтензивни трайни насаждения, степи със 
зърнени култури, традиционни сенокосни ливади и 
планински пасищни системи.

Земеделието с висока природна стойност често се 
среща в земи за общо ползване, в които 
дългогодишното колективно ползване и изградило 
традиционни селскостопански познания. Тези 
познания предоставят възможности и начини за 
предотвратяване  на рисковете e трудностите, който 
застрашават европейските селски райони.

Устойчиво 
производство 
на храни

Биоразнообразие

Предоставяне на 
публични блага

Икономическо развитие 
и работни места в 
селските райони 

Справяне с 
обезлюдяването

Устойчивост към 
рисковете на околната 
среда

ТЕ СА КЛЮЧ КЪМ: ТЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА:

9 цели на ОСП Стратегията "От 
фермата до трапезата"

Стратегията за 
биоразнообразие

Международни 
ангажименти: Целите 
за устойчиво развитие 
на ООН, Конвенцията 
за биологично 
разнообразие и др.
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Как може земеделието с висока природна 
стойност да бъде подкрепено от ОСП?

Еко-схеми

Приоритизиране на земеделието с висока 
природна стойност във всички останали 
диркетни плащания

Съвети, консултации и подкрепящи мерки за 
устойчиво земеделие

Приоритизиране на плащания за Натура 
2000, органично замеделие и традиционни 
практики (например, паша на общински земи)

Инвестиции за иновации и устойчива 
модернизация

Агроекологични схеми, съобразени с 
местните условия, нужди и цели (например, 
при предоставяне на публични блага)

Това ще стимулира както ВПС, така и общото ползване 
на земите в цяла Европа

СТЪЛБ 1

АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ

СТЪЛБ 2

Поддържане на участието на системи с висока приордна стойност в "специфичната цел" за биоразнообразието 
на ОСП (чл. 6, ал. 1, т.f)

Отхвърляне на всякакви предложения, позволяващи използване на заделения  за целите на опазване на 
околната среда бюджет за други не-приоритетни цели, например отглеждане на протеинови култури и плащания 
за райони със специфични ограничения

Поддържане на повишена условност

Concha Salguero
Asociación Trashumancia y Naturaleza 
consalguero@gmail.com

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Съвместни подходи 
в интервенции по чл.
 64 (т.е. 
"сътрудничество")

Договори и 
споразумения за 
управление на земите

Поземлени банки Плащания, базирани 
на резултати

Земеделски инкубатори

От съществено значение за финализирането 

TRASHUMANCIA 
Y NATURALEZA


