
СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА 

ПАСТОРАЛИЗЪМ 

Достъпът до земя за заселване на млади фермери и контролът 
върху земеползването са от ключово значение за  поддържане на 
пасторализма в региона Кос и Севен във Франция. Мобилизира-
нето на животновъдите и подкрепата на местни представители, 
експертни земеделски органи и научни работници води до съз-
даването на регионални подходи за решаването на проблемите, 
свързани с  пасторализма.
През 2015 г.  е прието споразумение  за съвместно ползване на 
земите с решение на местните власти на Кос, Егуал и Севен  
(Causses, Aigoual и Cevennes Terres Solidaires).  Споразумението 
дава възможност за формализиране на местния ангажимент за 
поддържане и развитие на пасторалната дейност в региона. Пас-
торализмът е обявен за общественополезен и основните мерки на 
споразумението са истински правни нововъведения: 

 � Право за ползване на пасищата във всички райони, под-
ходящи за пасторално ползване - приоритетна клауза за 
всички прехвърляния на собственост - специфично пасив-
но зониране в документите за политиката на планиране;

 � Колективно управление на земите от частни структури като 
граждански групи. 

Споразумението води до  разработване и изпълнение план за 

действие с 3 стратегически приоритета: 
 � Гарантиране на продължаването и съживяването на пасто-

ралните дейности чрез подкрепа за проект за възстановя-
ване на пасищата в района, осигуряване на земя и др.

 � Прилагане на споразумението чрез наемане на организатор 
за изпълнението и наблюдението на му през 2017-2018 г.

 � Осигуряване на пасища и подкрепа за местните общности 
при изготвянето на документацията на стопанството  в съ-
ответствие с политиката за планиране и законовите разпо-
редби и подобряването и поддръжката на пътеките, използ-
вани за придвижване на селскостопанските животни.

Друга иновация в регионалните процедури  е свързана с колектив-
но управление на земите от частни структури -  граждански групи. 
През 1970 г. фермерите се борят съвместно срещу отчуждаването 
на земите им за разширяване на военната база в Ларзак. По този 
начин се създават четири граждански групи за земеделска земя. 
В последствие групите се сливат  в Гражданско партньорство за 
управление на земите в Ларзак. През 1984г.  Гражданското парт-
ньорство подписва 99 годишен договор за аренда с държавата, 
което позволява на държавата да предоставя земи на  малки зе-
меделски стопани.

ОПИСАНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП)  www. step-bg.bg

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  
Регион  „Кос и Севен“  
(Causses и Cevennes), 
Франция

СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВПС:  
Екстензивни (традиционни) пасища и 
затревни площи, пасторализъм

ПЕРИОД НА 
ДЕЙСТВИЕ:     
3 години за 
споразумението за 
пасторализъм между 
общините, 99 години 
за гражданското 
партньорство и групите за 
земеделски земи 

КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА: 
Съвместно изградени 
териториални процедури, 
основани на подход "отдо-
лу-нагоре".



ПРИНОС НА ИНОВАЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  С ВПС

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ

Колективното управление на земите е възможно чрез установяване на гражданско партньорство, създаване на асоциация или 
чрез местната общност и може да бъде прилагано и в други райони като отговор на проблема с достъпа  до земя и въвличането 
на млади фермери.
Възможно е разработването на методологично ръководство за процедурата, което да  улесни прилагането на процедурата и в 
други райони. 
Процесът на съвместно разработване на процедурата с подкрепата на  научните среди и избраните представители позволява 
проектът да бъде възприет по-добре от регионалните власти и от местните заинтересовани лица .
•  Ръководство за процедурата може да бъде създадено и копирано и в други междуобщностни региони. Малка работна група, 
може да повиши осведомеността и на други органи, организации и служби. 

ПОУКИ 

Гражданското партньорство за управление на земите стопанисва 6 300 хектара земеделска земя и има сключени 56 договора за 
наем, 28 кредита за ползване и 11 ловни договора. 
Партньорството позволява на всички членове на земеделското стопанство да се възползват от дългосрочни договори за аренда, 
които им гарантират правото да останат във фермата до навършване на пенсионна възраст, което  от своя страна им позволява 
да инвестират повече (за кошари, огради, поилки и др.). Това води до подписването на 56 договора за аренда. Освен това се под-
писват и договори за  ползване на сгради от не-земеделски стопани, както и договори  с общински ловни сдружения.
Двете структури на Ларзак са динамични инструменти, които съдействат за предоставянето на земи на  нови дребни стопани, 
което води до заселването на 20 нови земеделските стопани в региона Ларзак.

Основните фактори за успеха на Споразумението за съвместно 
ползване на земите са:

 � Разработване на процедурата съвместно с всички регионални 
заинтересовани страни;

 � Приемане на процедурата от избраните местни представители;
 � Приемане на документа  на местно, регионално и държавно 

ниво.
Основните фактори  за успеха на колективното управление и кон-
трол на земеползването са:

 � Мобилизирането на дребните стопани  в Ларзак води до моби-
лизиране на активисти на национално ниво;

 � Създават се инструменти, които са подходящи за специфич-
ните характеристики на региона: структури за управление на 
земеползването, договори за аренда и др.

ПРОЕКТ „HNV LINK - ЗЕМЕДЕЛИЕ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ: ОБУЧЕНИЕ, ИНОВАЦИИ И ЗНАНИЯ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата на ЕС за научни
изследвания  и иновации  Хоризонт 2020 по грантово споразумение № 6963911 

За повече информация и контакти:
Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) 
гр. София, Младост 1, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №11, офис 21
ел. поща: step_ngo@abv.bg, тел: +359-898 563647
Янка Казакова, координатор на проект HNV-Link, ел.поща: yanka.kazakova@gmail.com
Вяра Стефанова, координатор „Район на знанието“, ел. поща: v.stefanova65@gmail.com  
www. step-bg.bg;  www.facebook.com/STEP.BULGARIA
Отказ от отговорност: Публикацията  е създадена от Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП) по проект HNV-Link и пред-
ставя гледната точка на авторите. Изпълнителната агенция за научни изследвания не носи отговорност за никое възможно използване на съдър-
жаната в него информация.


