
Кои земеделски земи са с 
висока природна стойност?

Колко са те в България?

ТИП 1: ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ

Земеделски земи с ви-
соко участие на полуес-
тествена растителност 
като пасища, богати на 
видове

ТИП 2: МОЗАЕЧНИ ЛАНДШАФТИ
 Нискоинтензивно зе-
меползване с висок дял 
на характеристики на 
ландшафта като синори, 
живи плетове, каменни 
стени, храсти

ТИП 3: ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ, ВАЖНИ ЗА ВИДОВЕТЕ

2007 2020

Проект «14 години подпомагане на земеделските системи с висока природна стойност в 
България. Научени уроци  за  социално-икономическите и политически предизвикателства, 
предопределящи загубата на културен ландшафт в Средиземноморския район»
Проектът се финансира от фондация MAVA.

Disclaimer:  Тази публикация отразява възгледите на нейните автори и фондация MAVA не носи 
отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

467 600951 300 

279 000 175 500

Дори интензивно полз-
вани, служат за хра-
нителна база за редки 
видове от европейско и/
или световно значение

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С  
ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛЕН И  
ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ (СТЕП)                             
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ПОДПОМАГАНЕ ОТ ОБЩАТА  
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ

АГРО-ЕКОЛОГИЧНА МЯРКА (АЕ)

1) Целеви схеми за земи с висока природна 
стойност
• За пасища и ливади – ВПС1
• За обработваеми земи, местообитания 

на ценни видове птици – ВПС4
 2) Пет-годишни ангажименти 

НАТУРА 2000 МЯРКА (Н2К)

1) Компенсации за забрани в заповедите 
за обявяване на зоните за обработваеми 
земи, трайни насаждения, пасища и ливади

2) По-ниски нива на плащане на хектар в 
сравнение с АЕ мярката

3) Едногодишни ангажименти

СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛЕН И  ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ (СТЕП)                             
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НАУЧЕНИ УРОЦИ ОТ 14 ГОДИНИ ПОДПОМАГАНЕ НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Какво установихме? Какво препоръчваме?

А. Допустимостта за подпомагане на земеделската земя по Схемата за единно плащане на площ е 
ключова за състоянието на земите с висока  природна стойност 

През  2019 г. допустимите за подпомагане 
земеделски земи с висока природна стойност 
намаляват  с 39% спрямо 2007 г.  Загубени са:
• Повече от 500 000 ха затревените площи
• Около 100 000 ха със смесено 

земеползване (мозаечни системи)

А1. Адаптиране на условията за допустимост 
за подпомагане на земите с висока природна 
стойност
А2. Нова оценка на всички земи с висока 
природна стойност в България

Б. Наличието на адекватна система за наблюдение на състоянието на биоразнообразието в 
земеделските земи е водеща за оценката на въздействието от подпомагането по ОСП

Два програмни периода липсва системно 
наблюдение на водещи индикатори като 
• „Птици в земеделски земи“, 
• „Земеделски земи с висока природна 

стойност“
Всички външни оценки на ПРСР препоръчват 
създаването на система за наблюдение и 
оценка, но такава все още липсва

Б1. Съвместна работа между Министерство 
на земеделието и Министерство на околната 
среда и водите за създаване на адекватно 
координирана и интегрирана система за 
наблюдение
Б2. Отчитане на тенденциите за подпомагане 
на мерки, базирани на постигнати резултати, 
тестване на пилотно ниво 

www.step-bg.bg



НАУЧЕНИ УРОЦИ ОТ 14 ГОДИНИ РАБОТА  
СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Какво установихме? Какво препоръчваме?

В. Целевото сътрудничество между екологични неправителствени организации и държавните 
институции създава едни от най-успешните и иновативни мерки за подпомагане на природо-
опазващите форми на земеделие

В периода 2007 -2020 г. донорските проекти 
са основния финансов инструмент за 
тестване на иновативни агро-екологични и 
природощадящи мерки за подпомагане на 
земеделието с ВПС в България:
• Разработване на целеви АЕ мерки
• Мобилни съветнически екипи
• Обучение на фермерите за добавяне на 

стойност към продуктите и др.

В1. Административните власти трябва да 
насърчават включването на екологичните 
НПО  в процеса на формулиране  и прилагане 
на политиката и мерките за опазване на 
земеделието с ВПС.
В2. Институциите трябва да подпомагат НПО 
при разработване  и прилагане на техните 
проекти, свързани с опазване на земите с 
ВПС, и да се включват активно в тях !

Г. Условията за успешно разработване и прилагане на схемите и мерките за подпомагане 
на земеделието с висока природна стойност включват съобразяване с местните условия 
и различия, както и със създаването на нужните знания и капацитет при широк кръг от 
заинтересовани страни

Натрупаният опит показва, че опазването на 
биоразнообразието е най-успешно, когато е
• Съобразено с конкретните социално-

икономически и природни 
характеристики на даден район; 

• Прилага се в комбинация от съветнически  
услуги на място във фермата и ясно 
обясняване на цели им, свързани с 
опазване на биоразнообразието.

Г1. Мерките, включително условията за 
допустимост, трябва да се разработват  на 
регионално или местно ниво и да отразяват  
спецификата на земеделието с висока 
природна стойност
Г2. При прилагането на схемите на 
национално ниво да се използва гъвкавият 
подход, използван в различните проекти, 
който позволява адаптиране  на схемите и 
след тяхното първоначално прилагане. 

СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛЕН И  ЕКОЛОГИЧЕН ПРОСПЕРИТЕТ (СТЕП)                             


