
 

Политики на национално и местно ниво 
 

Нередактирани резултати от дискусия в работна група на участниците 
във финална среща по проект 858 „Партньорство за природосъобразно 

стопанисване на пасищата“ 
 

 Важни са политиките на местно ниво, затова на национално ниво трябва да има 
изисквания, които да водят до задължително прилагане на политиките на местно ниво; 

 Необходимо е работата по изчистване на неточностите и грешките в слоя „Постоянно 
затревени площи”. За целта е необходимо Министерство на земеделието и храните и 
Министерство на околната среда и водите да координират действията си. Заповедите 
за обявяване на местата по Натура 2000  се издават на база имотите от Кадастъра на 
възстановната собственост, докато  Министерство на земеделието и храни прилага 
мярката „ Плащания за Натура 2000” на база на Системата за идентификация на 
земеделските парцели; 

 Необходимо е фермерите и организациите на фермерите да предприемат дейности за 
въздействие върху институциите и политиките, които се прилагат; 

 Необходимо е да се установи от къде тръгват проблемите и да се отправят коментари и 
критики до Комитетите за наблюдение и Управляващите органи на ОПОС и ПРСР за 
променяне на позицията  на администрацията; 

 Основните проблеми са свързани със спускане на политиките отгоре- надолу; създаване 
на работни групи, които действат формално, без ясни и приети правила и непрозрачно. 
Липсва и реална оценка на въздействието от прилаганите досега политики; 

 В работната група бе представена и идеята за разработване на Национални стандарти 
за устойчиво развитие според вида на общината – планинска, равнина,полупланинска и 
т.н. по модела на така наречените  териториални общински планове. По-този начин да 
се лансира подход за устойчиво управление на териториите от местните власти. 
Местните инициативни групи да се явяват посредник между политиката за устойчиво 
развитие и изпълнението на тази политика от общността. МИГ да финансират проекти 
като Бърен Лайф. 

 Националната и местната политика да вървят ръка за ръка. 

 Да се създаде местно звено, което да е независимо от администрацията и се поддържа 
от общността 

 Решенията за устойчиво (регенеративно) земеделие  да се вземат на местно ниво. 


