
 
 
 
 
 
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС – 
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
 
 
 
Кратък преглед на семинара 
 
Предмет на семинара е запознаването на участниците с  постигнатите 
договорности по глава „Земеделие” – финансови аспекти и административна 
инфраструктура, с основните изисквания  на ЕО към българското селско 
стопанство, с общата организация на Общия пазар по основни сектори и 
продукти и политиката за развитие на селските райони. В семинара ще бъде 
акцентирано на практическите аспекти  при предстоящите промени в отрасъла 
в преходния тригодишен период, към изграждането и механизма на 
функциониране на административната инфраструктура, прилагането на 
Схемата за единно плащане на хектар и адаптацията на българските фермери 
към нея. 
 

За кого е предназначен семинарът 

Семинарът е предназначен за ръководители в частния сектор на всички нива, 
фирми и лица, занимаващи се с агробизнес, ръководители и специалисти от 
производствени кооперации, асоциации и предприятия, фермери, борси, 
органите от системата за научно обслужване на земеделието и др. 

 
Съдържание: 
 
В семинара са включени следните модули: 
 
• Преговорна глава „Земеделие” – основни раздели, финансова рамка. 
• Хармонизация на българското законодателство към европейските 

изисквания – постигнати реалности и предстоящи промени. Изграждане на 
административната инфраструктура. 

• Основни принципи на функциониране на Общата селскостопанска политика 
(ОСП) в ЕС. Цели и задачи.  

• Общи организации на пазара – пазарна подкрепа чрез интервенция и 
външнотърговскси режим, подпомагане чрез директни плащания. 

• Обща селскостопанска политика  и вътрешен пазар на ЕС - ветеринарни и 
фитосанитарни проблеми и изисквания. 

• Регулирани сектори в ЕС. 
• Директни плащания в първите години след присъединяването – Схема за 

плащане на единица площ (СЕПП). 
• Директни плащания след изтичане на действието на СЕПП. Ключови 

елементи на реформираната ОСП. 



• Обща организация на пазара по сектори. Основни елементи: 
- Полски култури:  зърнени , маслодайни, протеинови култури, лен; 
- Пресни и преработени плодове и зеленчуци; 
- Мляко и млечни продукти; 
- Месо; 

• Мерки на Общността за развитие на селските райони 
 
Очаквани резултати от семинара 
 
След  приключване на семинара участниците ще притежават основни познания 
за механизма на функциониране на Общия пазар по основни селскостопански 
продукти и за мерките за развитие на селските райони, финансирани от 
Европейските структурни фондове. Участниците ще получат конкретни отговори 
на практически въпроси, относно регистрацията на земеделските 
производители, достигането на европейските изисквания за ветеринарен и 
фитосанитарен контрол, стандартите и качеството за земеделската продукция.  
 
 
 
 
 


