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Цели на общата селскостопанска политика
Създадената през 1962 г. обща селскостопан-

ска политика на ЕС (ОСП) представлява партньор-
ство между селското стопанство и обществото, 
между Европа и нейните земеделски производите-
ли. Нейните цели са:

•	 подкрепа за земеделските производители и 
повишаване на селскостопанската производител-
ност, за да се гарантират стабилни доставки на 
храни на достъпни цени

•	 защита на жизнения стандарт на земедел-
ските производители в Европейския съюз

•	 помощ за справяне с изменението на кли-
мата и за устойчиво управление на природните 
ресурси

•	 грижа за състоянието на селските райони 
и ландшафти в целия ЕС

•	 поддържане на жизнеспособността на ико-
номиката в селските райони чрез насърчаване на 
заетостта в селското стопанство, хранител-
но-вкусовата промишленост и свързаните с тях 
сектори.

ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. 
Тя се управлява и финансира на европейско равни-
ще със средства от бюджета на ЕС.

ОСП на практика
Селското стопанство се различава от повече-

то други стопански дейности, тъй като за него 
важат следните специални съображения:

•	 въпреки значението на производството на 
храни доходите на земеделските производители 
са с около 40 % по-ниски в сравнение с доходите 
от неселскостопанска дейност

•	 селското стопанство зависи в по-голяма 
степен от времето и климата, отколкото много 
други сектори

•	 съществува времево разминаване между 
търсенето от страна на потребителите и спо-
собността на земеделските производители да 
отговорят на това търсене — отглеждането на 
повече пшеница или производството на повече 
мляко неизбежно отнема време.

Осен за икономическата ефективност на своя-
та дейност земеделските производители трябва 
да се грижат и за нейната устойчивост и еколо-
госъобразност и да опазват състоянието на на-
шите почви и биологичното разнообразие.

Икономическата несигурност и въздействието 
на селското стопанство върху околната среда оп-
равдават значителната роля на публичния сектор 
за нашите земеделските производители. В ОСП 
са предвидени следните действия:

•	 подпомагане на доходите посредством ди-
ректни плащания, което гарантира стабилност 
на доходите и възнаграждава селскостопанските 
производители за използването на екологосъо-
бразни практики и предоставянето на обществе-
ни блага, за които обикновено не се заплаща на 
пазара, като например грижа за селските райони

•	 пазарни мерки за справяне с трудни ситуа-
ции на пазара, като например внезапен спад в тър-
сенето поради риск за здравето или понижаване 
на цените вследствие на временно свръхпредла-
гане на пазара

•	 мерки за развитие на селските райони по-
средством национални и регионални програми, 
насочени към задоволяване на специфични нужди 
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и преодоляване на предизвикателства пред тези 
райони.

Финансиране на ОСП
Равнището на подкрепа за земеделските сто-

пани в ЕС от общия бюджет на Съюза отразява 
множеството променливи, които се вземат под 
внимание с цел да се осигури непрекъснат достъп 
до висококачествена храна. Това включва подпо-
магане на доходите на селските стопани, дейст-
вия в областта на климата и поддържане на жиз-
неспособни селски общности.

ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на 
бюджета на ЕС:

•	 Европейският фонд за гарантиране на зе-
меделието (ЕФГЗ) осигурява пряка помощ и финан-
сиране на пазарни мерки;

•	 Европейският земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) осигурява финанси-
ране за развитие на селските райони.

Плащанията се управляват на национално рав-
нище от всяка държава от ЕС. Информация за по-
лучателите на плащания по ОСП се публикува от 
всяка държава в съответствие с правилата на ЕС 
за прозрачност.

сектора. Те осигуряват впечатляващо разнообра-
зие от множество безопасни и висококачествени 
продукти на разумни цени.

•	 ЕС е известен в цял свят със своите храни 
и кулинарни традиции и е един от световните во-
дещи производители  и нетен износител на сел-
скостопански хранителни продукти. Благодарение 
на своите изключителни селскостопански ресурси 
ЕС може и трябва да бъде лидер в гарантирането 
на продоволствена сигурност в световен мащаб.

Развитие на селските райони
•	 В нашите селски райони и безценните им 

природни ресурси има много работни места, свър-
зани със селското стопанство. Земеделските 
производители имат нужда от машини, сгради, го-
риво, торове и здравни грижи за животните, т.е. 
дейности на сектори нагоре по веригата.

•	 Има и заети с дейности надолу по верига-
та, като например приготвяне, преработка и опа-
коване на храни, както и в сферата на съхране-
нието, превоза и продажбите на дребно на храни. 
Земеделието и хранително-вкусовата промишле-
ност осигуряват общо близо 40 милиона работни 
места в ЕС.

•	 За да работят ефикасно и да бъдат про-
дуктивни и в крак с тенденциите, земеделските 
стопани и секторите нагоре и надолу по вери-
гата се нуждаят от пряк достъп до актуална 
информация по въпроси, свързани със селското 
стопанство, селскостопанските методи и раз-
витието на пазара. През периода 2014—2020  г. 
в рамките на ОСП бе финансирано осигуряване-
то на високоскоростни технологии и по-добри 
интернет услугите и инфраструктура за 18 млн. 
жители на селски райони — 6,4 % от населението 
в селските райони на ЕС.

Екологично устойчиво селско стопанство
•	 Земеделските стопани са изправени пред 

двойно предизвикателство — да произвеждат 
храна и в същото време да защитават природата 
и да опазват биологичното разнообразие. Разум-
ното използване на природните ресурси е от съ-
ществено значение за нашето производство на 
храна и за качеството ни на живот както днес, 
така и в бъдеще.

Ползите от ОСП
В рамките на ОСП се определят условията, 

които дават възможност на земеделските стопа-
ни да изпълняват своите функции в обществото 
по следните начини

Производство на храни
•	 В ЕС има около 10 милиона земеделски сто-

панства и 22 милиона души работят редовно в 
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Бъдещето на ОСП: по- справедлива, по-зелена 
и  по-резултатна

Европейския парламент по основните елементи на 
реформата на общата селскостопанска политика 
(ОСП), като по този начин предложението се прид-
вижи с една стъпка напред към това да стане част 
от правото на ЕС.

Споразумението проправя пътя към по-спра-
ведлива, по-зелена и по-резултатна ОСП, която се 
стреми да осигури устойчиво бъдеще за европей-
ските фермери. Новата политика укрепва мерки-
те в областта на околната среда и същевремен-
но включва разпоредби, които да осигурят по-це-
ленасочена подкрепа за по-малките земеделски 
стопанства и да подпомогнат младите фермери 
да навлязат в професията.

През юни 2021 г. министрите на земеделието от 
ЕС приеха временното споразумение, постигнато с 
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Успешно е изпълнен  проектът на „Матраци 
Хегра” ООД „Подобряване на производствения ка-
пацитет на МАТРАЦИ ХЕГРА ООД чрез закупува-
не на двуиглова прошивна машина с непрекъснато 
действие и рязане на прошития плат”.Той е по про-
цедура  BG16RFOP002-2.051 на МИГ-Тунджа-Подо-
бряване на производствения капацитет в малките 
и средни предприятия (МСП). Общата  стойност 
на проекта е 290 245.00 BGN, от които собствено 
финансиране 29 024.50 BGN.Интензитета на фи-
нансовата помощ съфинансиране от ЕС е 85.00 %.

та верига и засилване на експортния потенциал 
на предприятието.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН Е ПРОЕКТЪТ НА „МАТРАЦИ ХЕГРА” ООД 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МАТРАЦИ ХЕГРА 

ООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВУИГЛОВА ПРОШИВНА МАШИНА 
С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ И РЯЗАНЕ НА ПРОШИТИЯ ПЛАТ”

Изпълнението на проекта ще доведе до подо-
бряване на конкурентоспособността на Матраци 
Хегра” ООД– чрез внедрени нови високопроизводи-
телни производствени мощности, подобряване на 
производствения процес, постигане на по-висока 
производителност, намаляване на производстве-
ните разходи, оптимизиране на производствена-
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„Матраци Хегра” ООД e предприятие, специа-
лизирано в производство на матраци, тапицирани 
легла и спални, хотелски легла. От няколко години 
е стартирало и производство на нов за фирмата 
продукт - легла тип „Боксспринг бед“ , които ос-
новно са предназначени за експорт.

да бъдат закупувани необходимите детайли от 
други производители. С реализиране на насто-
ящия проект и закупуването на двуиглова про-
шивна машина с непрекъснато действие и ряза-
не на прошития плат предприятието ще може 
само да произвежда тези детайли. По този на-
чин значително ще намали цената им, а също 
така и ще отпадне и необходимостта от пре-
запасяване с детайли. Това ще доведе до опти-
мизиране на себестойността на продукцията , 
а от там и до разширяване на пазарния дял на 
„Матраци Хегра” ООД в сектора.

Тъй като фирмата не е оборудвана със съвре-
менни високопроизводителни машини , които да 
произвеждат някои от детайлите, не могат да 
бъдат произвеждани готови изделия, които да 
са на по-високо технологично ниво и в по-големи 
количества. Това намалява и конкурентоспособ-
ността на предприятието в сектора. Налага се 

Новозакупената машина  ще позволи на „Ма-
траци Хегра ” ООД да разшири капацитета на 
своето производство. Инвестицията предста-
влява необходим и неизменен елемент от цялос-
тен технологичен процес и ще гарантира без-
проблемното повишаване на производствения 
капацитет на компанията. Машина се използва 
за прошиването на плат и други пластови ма-
териали за прошиване (полиестерна вата, пе-
нополиуретан, спунбонд - с обща дебелина 10-11 
сантиметра). Избира се форма на прошиване 
и се задават необходимия брой панели за про-
шиване. Прошиването е безконечно, т.е. след 
прошиване на работната площ автоматично се 
премества и започва нов цикъл на прошиване. 
Част от машината е модул за рязане, чрез кой-
то се реже прошития плат по дължина и ширина 
според предварително зададените размери. Ин-
вестицията в тази машина ще доведе до прео-
доляване на ограниченията пред развитието на 
фирмата, повишаване на производителността и 
подобряване на експортния потенциал.
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Проектното  предложение „Интегрирани услуги 
в домашна среда за местната общност на село 
Болярско”на "НАДЕЖДА - Т 2017" ЕООД по процеду-
ра BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа "Активно при-
общаване с оглед насърчаване на равните възмож-
ности, подобряване достъпа до социални и здравни 
услуги и по-добра пригодност за заетост" осигури 
и гарантира ефективен и ефикасен модел на при-
лагане и доставка на социални и здравни услуги, 
изцяло съобразени с конкретните специфични ус-
ловия и потребностите на местната общност. 
Обща стойност на проекта 136 389.96 лева,като 
безвъзмездната финансова помощ е 100 процента.

живот, както за потенциалните потребители, 
така и за техните семейства. В същото време 
този подход и комплексът от интегрирани мерки 
за социално приобщаване практически е  най – 
сигурната и пълноценна превенция на институ-
ционалния тип грижа и включването в социални 
услуги в общността от резидентен тип, което 
непременно предполага откъсване на потреби-
теля от семейната среда.

Широкият спектър от интегрирани здрав-
но – социални интервенции с рехабилитационна, 
психологическа и общностна подкрепа е насочен 
към директна работа не само с потребителя, а с 
цялото семейство, което безспорно е най – пра-
вилния, резултатен, ефективен и ефикасен подход. 
Иновативните решения по отношение на услуги-
те в домашна среда за лица с увреждания в риск 
от социална изолация от местната общност на 
село Болярско, община „Тунджа“ с включването на 
персонална грижа, медицинско обслужване, пси-
хологическа подкрепа, рехабилитационни интер-
венции, активна социална работа и подкрепящи 
дейности за семейството компенсира във висока 
степен дефицитите на средата на живот и пови-
шава благосъстоянието на местната общност и 
на територията на МИГ „Тунджа“.

По проекта бяха изпълнени четири дейности. 
Първата беше  мотивационна, посредническа, ло-
гистична и техническа подкрепа на безработни 
лица от семейства на потребители на услуги по 
проекта относно интеграцията или реинтегра-
цията на пазара на труда и включване в заетост: 
Семействата на лица с увреждания от местната 
общност на село Болярско са поставени в ситуа-
ция на вторична маргинализация. По проекта бяха 
включени 7 безработни лица, които имат нужда от 
такава подкрепа. Те са сегрегирани по отношение 
на достъпа до услуги, обществени и публични ре-
сурси, възможности за квалификация и заетост в 
малкото населено място и втори път в семейната 
среда, която налага необходимостта от грижи от 
близките, поради липса на алтернативни интегри-
рани здравни и социални услуги. ЕОУП и социалният 
работник от екипа за доставка на услугите пое 

ПРОЕКТ  ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА МЕСТНАТА 
ОБЩНОСТ НА СЕЛО БОЛЯРСКО ОСИГУРИ ПОМОЩ ЗА НАД 21 ПОТРЕБИТЕЛИ

Проектът надгради опитът и добрите прак-
тики в село Болярско в доставката на социал-
ните услуги в общността Домашен социален па-
тронаж и Обществена трапезария, като допълни 
ефекта от тях с пълноценна интегрирана здрав-
но – социална грижа в домашна среда и други ак-
тивни мерки за социално включване и независим 
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ангажимента да идентифицират лицата от се-
мействата на потребители, които са безработни 
и / или без квалификация. Заедно с част от екипа 
за доставка на услугите бяха проведена мотива-
ционни индивидуални и групови беседи и консулта-
ции относно възможностите за заетост, правото 
на независим живот и ползите от интеграция или 
реинтеграция на пазара на труда. Чрез непосред-
ствена и директна връзка с Териториална дирекция 
Бюро по труда, Община Тунджа и Кметство село 
Болярско, както и с представителите на мест-
ния бизнес, социалният работник разглежда  въз-
можностите за заетост и включване на трудовия 
пазар. С цел стимулиране на мотивацията за за-
етост и увеличаване на пригодността на пазара 
на труда, социалният работник и представител от 
ЕОУП  осигуряват на безработни лица от семей-
ства на потребители на услуги по проекта навре-
менна информация, посредничество и съдействие 
при подготовка на документи за включване в про-
фесионални обучения и квалификации, организирани 
от Териториална дирекция Бюро по труда Ямбол, 
от други институции и организации. Социалният 
работник и член на ЕОУП по проекта осъществиха  
съдействие на лицата при подготовка на докумен-
ти за кандидатстване за работа и за явяване на 
интервю при потенциален работодател. Мотива-
ционната, посредническа, логистична и техниче-
ска подкрепа на безработни лица от семейства на 
потребители на услуги по проекта относно инте-
грацията или реинтеграцията на пазара на труда 
и включване в заетост е първата и най – важна 
стъпка за преодоляване на маргинализацията, за 
активно включване и независим живот. 

По втората дейност беше формиран екип за 
доставка на интегрирани здравни и социални ус-
луги: социален работник, 4 социални асистента, 
фелдшер, медицинска сестра, психолог/психиатър, 
рехабилитатор. По този начин беше  гарантиран 
достъпът до съчетани здравно – социални услуги за 
лица с увреждания от местната общност на село 
Болярско. Включените специалисти са подбрани 
съобразно констатираната необходимост от со-
циална подкрепа. Осигуряването на психолог/ пси-
хиатър гарантира преодоляването на негативни-
те психологически състояния и нагласи у част от 
потенциалните потребители на услуги по проекта 

в следствие на социалната изолация и дефицитите 
на жизнената среда, ограниченията в самообслуж-
ването и др. Социалният работник беше  включен 
и в дейности за приобщаване и социализация и на 
семействата на потребителите на услуги по про-
екта. Голяма част от потенциалните потребите-
ли в домашна среда са с висока степан на огра-
ничения или невъзможност в самообслужването и 
движението, които могат да бъдат компенсирани 
частично или изцяло с работата на специалист 
рехабилитатор. По този начин бяха доразвити 
стандартните услуги в домашна среда, особено 
в малките населени места от селски тип, където 
достъпът до такива специалисти е практически 
невъзможен. Включването на здравни специалисти 
– фелдшер и медицинска сестра даде реален дос-
тъп до медицинско обслужване – медицински пре-
гледи, интервенции и манипулации в домашна среда. 
Работата на социалните асистенти е основният 
компонент на интегрираните здравно – социални 
услуги, обект на доставка по настоящия проект. Те 
осигуряват почасова грижа в домашна среда на ос-
новата на докладите за оценка на потребностите 
и нуждите, посочени от потребителите и техните 
близки. Социалните асистенти осигуряват подкре-
пящи дейности, като помощ в самообслужването, 
организация на жизненото пространство и среда, 
организиране на бита и ежедневието, социални кон-
такти и комуникация. 

Третата дейност включваше подбор на потре-
бители. Екипът за организация и управление на про-
екта  подготви процедурата и обявата за подбор 
на потребители - лица с увреждания от местната 
общност на село Болярско. В обявата, освен крите-
риите за избор на потребителите, бяха  посочени 
и подробно описани съдържанието и структурата 
на планираните по проекта интегрирани здравни и 
социални услуги. Обявата и критериите за подбор 
бяха  представени на 2 общностни срещи в кмет-
ството и читалището на село Болярско чрез му-
лтимедийна презентация. Бяха разпространени по 
домовете на местната общност на село Болярско 
флаери с информация за обхвата, целите и съдър-
жанието на услугите; механизмите за кандидат-
стване н достъпа до тях. Въз основа на подадените 
документи и извършения подбор, бяха  подготвени 
и договорите за доставка на услугите на потреби-
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телите, в които беше посочена тяхната срочност 
и интензивност. Неразделна част от договора на 
всеки потребител беше и индивидуалния план за 
доставка на услугите, който можеше да бъде ак-
туализиран в хода на проекта в зависимост от 
промяна на състоянието, заявена необходимост от 
потребителя или близките му и констатирана от 
екипа за промяна в интензивността и спектъра от 
включените в услугата интервенции или по други 
чрезвичайно възникнали обстоятелства. Подборът 
на потребителите и договарянето на съдържание-
то на услугите персонално за всеки потребител, 
съобразно неговото състояние и потребности, е 
основно обстоятелство за качественото, ефек-
тивно и ефикасно изпълнение на проекта.

от екипа за доставка на услугите; • Помощ при 
поддържане на личната хигиена, справяне с личния 
тоалет, ползване и помощ при достъп на санитар-
ни помещения, осъществяване на пряк допир – об-
личане, къпане, миене, бръснене и др, снабдяване и 
прием на лекарства, помощ при боравене с лични 
вещи и документи; • Приготвяне на храна с про-
дукти на потребителя, подготовка и помощ при 
хранене, сервиране и отсервиране; • Закупуване 
на хранителни продукти, лекарства, материали 
и вещи от първа необходимост със средства на 
потребителя; • Помощ при вземане на лекарства, 
предписани от фелдшер, измерване на кръвно на-
лягане, кръвна захар, придружаване до личен лекар, 
при настаняване в болница и др. с включване и на 
медицински услуги, интервенции и манипулации 
от фелдшер и медицинаска сестра по проекта; • 
Съдействие от социален консултант /социален 
работник и психолог ,психиатър по проекта/ при 
възстановяване на проблемни роднински взаимо-
отношения между бенефициента и негови близки, 
възникнали в миналото; • Грижи, психологическа, 
медицинска, рехабилитационна и социална подкре-
па на терминално болни лица и работа с техните 
близки с включване на други специалисти – психо-
лог, рехабилитатор, социален работник, фелдшер, 
медицинска сестра; • Съдействие за изготвяне 
на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, 
ДЕЛК-попълване и подаване на необходимите фор-
муляри като данъчни декларации, молби за полу-
чаване на помощи от службите за социално под-
помагане или до други административни звена и 
учреждения със съдействието на социалния ра-
ботник; • Придружаване извън дома, помощ в об-
щуването и поддържането на социални контакти; 
• Други сезонни или специфични, съобразно инди-
видуалните потребности на лицата услуги/палене 
на печка, цепене и внасяне на дърва, почистване на 
сняг и др.; • Поддържане на хигиената в жилищни-
те помещения, обитавани от получаваното лице, 
текущо и основно почистване; • Други дейности, 
мерки, подкрепящи и допълващи услугите в домаш-
на среда, заявени от потребителя или близките 
му, предложени от социалните асистенти и спе-
циалистите по проекта и включени от социалния 
работник в индивидуалните планове за доставка 
на услугите.

Четвъртата дейност включваше доставка на 
услуги в домашна среда. По нея бяха предоставени  
интегрирани социални и здравни услуги с психоло-
гическа и рехабилитационна подкрепа при заявена 
и констатирана необходимост за 21 потребите-
ли - лица с увреждания от местната общност на 
село Болярско. Предоставянето на интегрирани 
услуги със съпътстващи и допълващи дейности в 
домашна среда е иновативен, гъвкав и пълноценен 
механизъм на доставка на услуги в малките насе-
лени места от селски тип, който във висока сте-
пен компенсира дефицитите на средата на живот 
в селата, като предоставя реална алтернатива 
за достоен живот на потребителите и техните 
семейства. Основата на услугата е грижа в до-
машна среда, предоставяна от нарочно назначени 
по проекта социални асистенти. Домашната гри-
жа включва: • Предварителни разговори с желае-
щите да ползват услугата и техните семейства 


