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1. Защо е нужно ръководство за начина на разясняване на 
селскостопанските мерки в РДВ на равнище земеделско 
стопанство? 

С Рамковата директива за водите (РДВ), която влезе в сила на 22 декември 2000 г., 
беше създадена рамка за действия на Общността в областта на политиката за водите, 
за да се предотврати по-нататъшното влошаване и да се запази и подобри 
състоянието на всички води. За да бъдат действията на Общността ефективни и да се 
постигнат екологичните цели, трябва да се прилагат необходимите мерки за 
предотвратяване на влошаването, за запазване, подобряване и възстановяване на 
водите, с цел да се постигне „добро състояние“ на всички води в Общността до 2015 г. 
По изключение и в съответствие с разпоредбите на РДВ този срок може да бъде 
удължен до 2021 г. или до 2027 г., но подходящи мерки трябва да бъдат предприети от 
2012 г. нататък. 

Селското стопанство продължава да упражнява значителен натиск върху 
повърхностните и подземните води в повечето европейски региони1. Селското 
стопанство бе посочено като основен източник на замърсяване и прекомерно 
водочерпене; то е отчасти отговорно и за замърсяване на местообитанията. Селското 
стопанство изпълнява обаче и положителна роля, тъй като предоставя обществени 
блага, включително качество на околната среда. То предлага, наред с други неща, 
значителни възможности за решаване на проблемите по опазване на водите и е дало 
вече съществен принос за постигането на тази цел. 

Рамковата директива за водите изисква от всички държави-членки (ДЧ) да определят 
водните обекти, които към настоящия момент не отговарят на изискването за добро 
състояние, причините за неизпълнението на това изискване и необходимите мерки за 
привеждане на тези водни обекти в добро състояние до 2015 г. Плановете за 
управление на речните басейни (ПУРБ), които трябваше да бъдат изготвени до 2009 г., 
и свързаните с тях програми от мерки (ПоМ) са основен инструмент в този процес. До 
май 2011 г. 20 държави бяха приели своите планове за управление на речните 
басейни. 

Както е посочено в член 11, параграф 3 от РДВ, в ПоМ следва да са включени както 
задължителни, така и доброволни мерки. Освен това мерките се делят на основни и 
спомагателни. Основните мерки са описани като минимални изисквания, включващи 
съответното съществуващо законодателство на ЕС (напр. Директивата за нитратите), 
контрола върху водочерпенето на повърхностни и подземни води, както и контрола на 
практиките, влияещи върху точковите и дифузните емисии на замърсители, и изискват 
мерки за прилагане на принципа за възстановяване на разходите. В допълнение на 
тези основни мерки и ако е необходимо за постигане на целите на РДВ, държавите-
членки приемат „спомагателни мерки“, чието определяне е оставено на тяхната 

                                                 

1 http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/summary050510.pdf 
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преценка в съответствие с член 11, параграф 3 от РДВ. Тези спомагателни мерки 
могат също да бъдат задължителни по своето естество. 

След приемането на ПУРБ държавите-членки и басейновите дирекции са изправени 
сега пред предизвикателството мерките, определени в ПоМ, да бъдат приведени в 
действие до края на 2012 г., както е посочено в член 11, параграф 7 от РДВ. 

Основна предпоставка за привеждане в действие на селскостопанските мерки в ПоМ 
на равнище земеделско стопанство е мерките, които ще приемат земеделските 
производители, да са ясни и прозрачни. Това включва ясно разбиране от страна на 
земеделските производители за това, което трябва да направят за опазване на 
водните ресурси, и да знаят дали е задължително да направят необходимите корекции 
в своите селскостопански практики и/или им се предлагат стимули за това. Мерките и 
другите изисквания следва да бъдат максимално конкретни и специфични. 

Освен това и осигуряването на правилно административно проследяване на 
изпълнението на РДВ налага да бъдат ясно определени мерките съгласно РДВ на 
равнище земеделско стопанство. Както е посочено в РДВ, органът, отговорен на 
прилагането на правилата, следва да бъде компетентният орган по РДВ, който е 
определен в процеса на планиране. Докато този компетентен орган носи главната 
отговорност на равнището на района на речния басейн, правилното административно 
проследяване, включващо всички равнища, изисква участието на други 
административни органи, агенции и заинтересовани страни. 

От полза за горепосочените задачи е фактът, че в Европа има дълга традиция за 
управление на водите и че политиката за водите не е нова за ЕС. Така например 
административните органи за водите са добре развити структури, които имат дълга 
история и са стабилно установени, и вече са въведени голям брой важни мерки 
съгласно РДВ, в това число и задължителни. Във връзка с транспонирането на РДВ в 
националното законодателство, което трябваше да стане до 2003 г., държавите-членки 
разработиха допълнителни административни разпоредби, които обхващат много 
въпроси, свързани със селското стопанство, като водочерпене, заустване на 
отпадъчни води, контрол на дифузни замърсявания или физическо изменение на 
водните обекти. 

От полза за постигане на целта селскостопанските мерки на РДВ да станат ясни и 
прозрачни на равнище земеделско стопанство са освен това много други дейности и 
проучвания, извършени по-рано. Така например потенциални селскостопански мерки 
на РДВ бяха определени много обстойно от Съвместния изследователски център 
(JRC) и мрежата на речните басейни (МРБ), както и от проучване, ръководено от ГД 
„Околна среда“. Цялата тази информация бе събрана в каталог с мерки (CAOM)2. 
Освен това Мрежата на речните басейни конкретизира  ключовите мерки в CAOM в 
рамките на новия си мандат (2010―2012 г.). 

                                                 

2 http://rbn-water-agri.jrc.ec.europa.eu/ 
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Тъй като ЕС често е двигател за националното планиране, признава се, че 
координацията между отделните сектори и дирекции, които могат да влияят на натиска 
на селското стопанство върху водните обекти, е важна и на равнището на ЕС. Полезно 
ще бъде по-нататъшното хармонизиране на РДВ с други ключови политики на ЕС, 
което ще съдейства за по-съгласувано планиране на национално равнище в 
държавите-членки. Необходимо е също така да се разработват други взаимосвързани 
въпроси и полезни взаимодействия между различните инструменти на политиката на 
ЕС за водите, като тази дейност вече започна в рамките на процеса на Общата 
стратегия за прилагане на РДВ (CIS). 

 

Цел на ръководството 

Целта на настоящото ръководство е да помогне на националните органи и 
басейновите дирекции за привеждане в действие на селскостопанските мерки, 
включени в ПоМ. По-специално в ръководството се определят и обсъждат 
административните принципи, начини и инструменти за изпълнение на мерките на 
равнище земеделско стопанство, както и различните инструменти за комуникация и 
вземане на решения, които спомагат за предоставяне на ясна и прозрачна 
информация на земеделските производители и за последващи действия на 
компетентните органи по РДВ. Ударението е поставено върху селскостопанските мерки 
на ПоМ, но много от констатациите важат и за други видове мерки. В ръководството 
обаче не са включени подробности за техническите аспекти на изпълнението на 
различните мерки. 

 

Ръководството като инструментариум  

Важно е да се подчертае, че сложното разнообразие от селскостопански структури, 
институционални разпоредби, условия на околната среда и източници на екологичен 
натиск върху водите в европейските региони изисква гъвкав подход. Универсални 
решения няма. За да се осигури ефективна подкрепа на земеделските производители, 
трябва винаги да се има предвид необходимостта от индивидуални подходи за 
различните региони и различните земеделски стопанства. Настоящото ръководство си 
поставя за цел да предостави инструментариум от методи и специфични инструменти, 
които органите могат да приспособят към своите индивидуални условия. 

Специфичните характеристики, които влияят върху избора на подходящи методи и 
инструменти, включват многобройни различни параметри — от вида на екологичния 
натиск, който трябва да се овладее, до знанията на земеделския производител в 
областта на информационните технологии. 

Ще е необходимо съчетание от различни методи и инструменти, както и индивидуален 
подход по отношение на екологичното, икономическото и социалното измерение, за да 
бъдат успешно преодолени проблемите в речните басейни.  

В следващите три раздела са изложени тези методи и стъпките, които следва да се 
предприемат на национално равнище, на равнище речни басейни и на равнище 
земеделско стопанство, като се признава, че може да има известно припокриване 
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между отделните равнища и че отговорностите на органите са различни в отделните 
държави-членки.  
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2. Равнище на държавите-членки: национални административни 
подходи  

Въпреки че районът на речния басейн (РРБ) често пъти е първичното равнище на 
планиране по РДВ в държавите-членки, националните и субнационалните 
административни инструменти имат също важна роля за привеждане в действие на 
ПоМ на равнище земеделско стопанство. Законодателни разпоредби икономически 
стимули и информационни инструменти на национално или федерално равнище 
задават общите рамкови условия и същевременно улесняват прилагането на 
програмите от мерки. Изпълнението на ПоМ и постигането на целите на РДВ изискват 
поемане на задължения на национално равнище не само от страна на 
административните органи за водите, но и от тези за други сектори, включително 
селското стопанство.  

Държавите-членки трябва също така да следят отблизо дали целите ще бъдат 
постигнати, или не. Това включва разследване на причините за евентуален неуспех и 
определяне на необходимите допълнителни мерки. Първият междинен доклад, 
описващ напредъка при прилагането на планираните ПоМ, следва да бъде представен 
не по-късно от три години след публикуването на всеки ПУРБ. Както бе посочено по-
горе, ПоМ следва също да са влезли в действие дотогава. 

Поради това се препоръчва да бъдат обсъдени, определени и одобрени ключовите 
национални политически решения и административни подходи, които следва да се 
изпълняват и прилагат след приемането на ПУРБ. 

В настоящия раздел са изложени няколко принципа, които могат да улеснят 
привеждането в действие на селскостопанските мерки на равнище земеделско 
стопанство чрез планиране на национално равнище. 

 

Засилване на сътрудничеството между съответните национални административни 
органи и със заинтересованите страни (планиране, бюджет и мониторинг) 

Държавите-членки отговарят за подбора и разработването на инструментите на 
национално равнище, в това число например на програмите за развитие на селските 
райони и допълнителното конкретизиране на кръстосаното спазване. По този начин 
държавите-членки вземат решения относно набор от мерки, разполагаеми на равнище 
РРБ, за овладяване на натиска на селското стопанство.  

С цел да се гарантира, че всички съответни административни сектори се съобразяват 
с изпълнението на РДВ и че се постига полезно взаимодействие между различните 
цели, е нужно тясно сътрудничество между органите за планиране на водните ресурси 
и останалите сектори. Селскостопанският сектор е един от основните сектори, но не и 
единственият, който следва да бъде включен в това интегрирано планиране. Опитът 
показва, че междусекторният и интегриран подход при планирането, разработването и 
подбора на мерките е по-ефективен и по-ефикасен.  
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Процесите на изготвяне на ПУРБ помогнаха да бъдат определени съответните 
административни органи и заинтересовани страни, които да се включат в 
предстоящото изпълнение на ПоМ, и това представлява стабилна основа, на която да 
се гради по-нататъшната дейност. Съответните административни договорености са 
вече налице, в това число и за международните речни басейни, а секторите за участие 
са известни в резултат на преглед на въздействието на човешките дейности върху 
околната среда, икономически анализ на водоползването и процес на консултации, 
извършени в рамките на изготвянето на ПУРБ.  

Тази съвместна дейност по планирането често се оказва икономически ефективна по 
отношение на средствата за финансиране, както и на постигането на множество 
екологични цели. Съвместната и целенасочена процедура на финансиране от страна 
на участващите органи често води до икономия на ресурси и може дори да бъде 
предпоставка за предоставяне на достатъчно средства (като обща сума) или за 
максимално увеличаване на ползите от наличното финансиране за поставените в 
ПУРБ цели и разработените в тях мерки. Освен това тя може да предотврати и 
двойното финансиране. 

В допълнение на съвместното планиране се препоръчва оценка на възможностите и 
недостатъците на съществуващите административни подходи, например правните, 
икономическите и информационните мерки в различните сектори (по-специално селско 
стопанство и води). Тази оценка е необходима, за да се определи до каква степен 
съществуващите административни подходи са в състояние да постигнат целите на 
РДВ и как тези подходи могат и следва да бъдат подобрени. Подлежат на оценка тези 
инструменти<cl>, които могат да имат пряко или непряко положително/отрицателно 
въздействие върху състоянието на водите. Подобно на засиленото сътрудничество, 
съществуващите ПУРБ предоставят солидна основа за оценка на това, което може да 
бъде постигнато чрез съществуващите административни подходи, както и на онова, 
което трябва да бъде доразвито, за да се постигнат целите. В зависимост от степента 
на подробност в процеса на изготвяне на ПУРБ това може да наложи допълнителна 
оценка на съответната информация и например подобряване на обобщаването и 
съчетаването на ПУРБ на национално равнище. След оценката на възможностите и 
недостатъците на съществуващите административни подходи трябва да се постигне 
общо разбирателство относно начина на процедиране с определените основни 
области на развитие, като напр. финансиране на изпълнението на ПУРБ. 

Участието на всички заинтересовани страни (земеделски производители, 
неправителствени организации, потребители на вода, бизнес сектор) в обсъжданията 
на това как да бъдат постигнати целевите показатели на добро екологично състояние и 
други цели, напр. опазване на питейната вода (поставени от РДВ), следва да 
продължи на всички пространствени равнища ― от националното до това на 
земеделското стопанство. Това включва също прозрачно участие на заинтересованите 
страни в по-подробното планиране за привеждане в действие на ПоМ. Като се поставя 
ударението върху селскостопанските мерки, е изключително важно да бъдат 
установени и поддържани добри връзки и обмен с организациите и съюзите, 
представляващи земеделските производители. 
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Пример за най-добра практика: Включване на националните административни 
органи и заинтересованите страни (Финландия) 

Решението на финландското правителство да приеме ПУРБ през декември 2009 г. 
изискваше изготвяне до края на 2010 г. на по-конкретна национална програма за 
изпълнение в процес на широко сътрудничество. Една от целите на тази програма за 
изпълнение на ПУРБ бе да осигури включването на съответните национални 
административни органи и заинтересовани страни, чието участие и финансиране са 
необходими за изпълнението на ПоМ. Съдържанието на националната програма за 
изпълнение може да бъде обобщено, както следва: 

• кратко изложение по сектори на мерките и политическите инструменти, в това 
число за финансиране, необходими за постигане на целите на РДВ; 

• финансови и политически инструменти и други предпоставки за изпълнението 
на определените мерки; 

• функции и отговорности на различните органи (административни органи, 
научноизследователски институти и частни оператори, включително земеделски 
производители); 

• график за изпълнение и подреждане на мерките по приоритет (на общо 
равнище); 

• мониторинг на програмата за изпълнение. 

През февруари 2011 г. с резолюция на правителството бе приета програмата за 
изпълнение на ПУРБ за периода 2010―2015 г., включваща например целенасочени 
национални принципи за действие, необходими в различните сектори за постигане на 
целите на РДВ. Тази резолюция нямаше да бъде възможна без широк диалог с 
различни правителствени поделения и заинтересовани страни. Диалогът в 
селскостопанския сектор включваше преговори както на високо, така и на експертно 
равнище със съответните министерства, централния съюз на земеделските 
производители и представители на съответните регионални административни органи. 
Като основни инструменти бяха определени разпределянето на финансовите 
средства, разработването на законодателство и други политически инструменти, както 
и научноизследователската и развойната дейност. 

Въз основа на националната програма за изпълнение регионалните административни 
органи стартираха сега процеси на регионално сътрудничество по изпълнението на 
мерките. 
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Възможни политически действия на национално равнище 

Разработване на национални правила и стратегии за изпълнение  

Един от основните принципи на РДВ е, че тя поставя общи екологични цели, но 
предоставя голяма гъвкавост на държавите-членки относно начините за постигане на 
тези стандарти. В допълнение към планирането на равнище район на речния басейн 
(РРБ) често е необходимо да бъдат одобрени и разработени правила и приоритети на 
национално равнище за улесняване изпълнението на ПоМ. Това е от най-голямо 
значение за такива видове натиск, които са определени за особено сериозни на 
национално равнище и са междусекторни по своя характер. При разработването на 
такива правила и стратегии важни са следните елементи:  

• оценка на възможностите и недостатъците на съществуващите 
административни подходи, като напр. правни, икономически и информационни 
инструменти;  

• откриване и използване на полезни взаимодействия между секторите, 
включително взаимодействието с разпоредбите на ЕС; 

• изготвяне/приемане на план за изпълнение, включващ приоритетните 
водосборни райони (Франция, Шотландия) или селското стопанство като 
приоритетен сектор, ако е уместно; 

• осигуряване на координация между национално и регионално/местно равнище. 
Например отговорностите и компетенциите за планиране на земеползването 
често са на регионално/местно равнище, но може да се наложи и национална 
координация поради значителното въздействие на планирането на 
земеползването върху някои селскостопански мерки; 

• намиране и разработване на допълнителни опции на финансиране. 
Съответните органи на национално равнище могат да насърчат изпълнението 
на подходящи мерки чрез намиране на полезни взаимодействия между 
различните инструменти за държавна помощ. Освен това може да се окаже 
уместно и възможно да се насърчи на национално равнище развитието на нови 
структури на финансиране, като публично-частното партньорство. 

• Публично-частни партньорства са успешно прилагани в няколко държави. 
Въпреки че публично-частните партньорства рядко се осъществяват на 
национално равнище, те могат да бъдат насърчени чрез мерки на национално 
равнище. Във Франция примерът за сътрудничество между частно 
водоснабдително дружество и земеделски производители в района на 
планинския масив Вогези е илюстрация на възможностите за инициативи на 
местно равнище. В този случай сътрудничеството между различните 
заинтересовани страни е довело до създаване на финансови стимули за 
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земеделските производители да се откажат от интензивна селскостопанска 
дейност и така да помогнат за опазване на водните ресурси3. 

 

Пълно използване на мерките за опазване на водите, които са на разположение в 
рамките на настоящата ОСП 

Общата селскостопанска политика (ОСП) оказва значително въздействие върху 
селскостопанските практики и предлага един от най-подходящите инструменти за 
намаляване на вредните последици от селскостопанската дейност за водите в Европа. 
ОСП дава все по-голям принос за опазването на водите, като по-специално 
земеделските производители трябва сега да се придържат към кръстосано спазване, 
което включва различни разпоредби, отнасящи се до водите. 

Въпреки това е все още необходимо и възможно да се анализират някои разпоредби и 
нормативни актове, свързани с ОСП, на национално равнище и в сътрудничество със 
секторите на селското стопанство и на управлението на водите, за да се види дали те 
не може да бъдат по-добре насочени към намаляване на неблагоприятните последици 
от селското стопанство за водните ресурси на Европа. Отделни държави-членки имат 
все още известна гъвкавост при приемането на разпоредбите от първия стълб и по-
специално при приемането на програми за развитие на селските райони. По-долу са 
изброени някои примери за това как настоящата ОСП може да се използва, така че да 
увеличи приноса си за постигане на целите на РДВ:  

• преформулиране на изискванията за добро селскостопанско и екологично 
състояние (ДСЕС) (въз основа на обща рамка за стандарти) с оглед постигане 
на целите на РДВ; 

• подпомагане на специфични видове селскостопанска дейност, които са важни 
за опазването или подобряването на околната среда (член 68 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета); 

• пълно използване на агроекологичните мерки съгласно член 39 от Регламента 
за развитие на селските райони (РРСР); 

• използване на член 38 от РРСР, който предлага подпомагане на земеделските 
производители като компенсация за задължителните мерки, свързани с 
прилагането на РДВ; 

• осъществяване на други подходящи мерки по ос 1, ос 2  и ос 3 от програмите за 
развитие на селските райони, определени и описани в окончателния доклад 

                                                 

3 Perrot-Maître, D. (2006 г.) „The Vittel payments for ecosystem services: a „perfect“ PES case?“ 
(Плащанията на дружество Vittel за екосистемни услуги: „идеален“ случай на плащания за 
екологични услуги?), International Institute for Environment and Development (Международен 
институт за екология и развитие), Лондон, Обединено кралство. 
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„WFD and Agriculture Linkages at the EU Level“ (Връзки между РДВ и селското 
стопанство на равнището на ЕС)4. 

 

Доводи „за“ и „против“ подходите „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“ към 
планирането и изпълнението  

По отношение на различните подходи към планирането и изпълнението може да се 
направи разлика между подхода „отдолу-нагоре“ (местно към национално равнище) и 
подхода „отгоре-надолу“ (национално към местно равнище). Опитът в държавите-
членки показва, че и двата подхода могат да бъдат ефективни, например при 
включването на съответните административни органи и заинтересовани страни. По-
долу и в таблица 1 ще бъдат изтъкнати различията и аспектите, които следва да се 
имат предвид при планирането на тези подходи. 

Подходите „отдолу-нагоре“ включват заинтересованите страни пряко в процеса на 
планиране на дадена мярка. Това е предимство за целевата група, в случая 
земеделските производители, които отрано ще са се запознали с проблема придобили 
знания и развили ангажираност с мярката. Това може да доведе до по-добро 
изпълнение, тъй като мерките са съобразени с местните нужди и са насочени към 
конкретни и практически действия. 

Подходите „отгоре-надолу“ могат да бъдат полезни за по-добър общ поглед върху 
общите цели на РДВ и така да възприемат по-точен методологичен подход. По-
специално на национално и регионално равнище подходите „отгоре-надолу“ дават 
възможност да се планират по-единни мерки, които улесняват изпълнението и 
мониторинга. По този начин този подход е уместен за мерки, които се прилагат 
широко. Освен това подходът „отгоре-надолу“ не изисква непременно толкова много 
административни и други ресурси на местно равнище.  
  
Накрая, комбинацията от двата подхода („отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“) може 
често да се окаже най-ефективна при разработване и планиране на мерки на равнище 
земеделско стопанство за опазване на водите. Докато подходът „отдолу-нагоре“ ще е 
необходим за включване и ангажиране на земеделските производители и подбор на 
мерките, които е най-вероятно да бъдат изпълнени, планирането и подреждането по 
приоритети „отгоре-надолу“ ще е вероятно необходимо, за да се осигури постигането 
на целите на РДВ.  

Доводите „за“ и „против“ подходите „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“, обсъдени по-
горе, са обобщени в таблица 1. 

                                                 

4 Dworak, T., Berlund, M., Liesbet, V. et al. (2009 г.), „WFD and Agriculture Linkages at the EU Level , 
Summary report on an in-depth assessment of RD-programmes 2007-2013 as regards water 
management“ (обобщителен доклад за задълбочена оценка на програмите за развитие на 
селските райони 2007―2013 г. по отношение на управлението на водите), окончателен доклад. 
Може да бъде намерен на адрес: http://ecologic.eu/download/projekte/1900-
1949/1937/final_report.pdf. 
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Таблица 1:  Доводи „за“ и „против“ подходите „отдолу-нагоре“ и „отгоре-
надолу“ към планирането и изпълнението 

 „Отдолу-нагоре“ „Отгоре-надолу“ 
„За“ • По-вероятно е активното 

включване 

• Засилва подкрепата на 
земеделските производители 

• По-лесно съобразяване с 
местното положение 

• Възможни са по-конкретни 
мерки/действия 

• По-лесно се постига 
готовността на земеделските 
производители да участват/да 
приложат предприемаческите 
си умения 

• Опростяване и намаляване на 
административната тежест в 
дългосрочен план 

• Възможност за по-добър 
методологичен подход 
(силно изменени водни 
обекти, добър екологичен 
потенциал (ДЕП), анализ на 
икономическата 
ефективност и 
пропорционалността)  

• Степента на амбициозност 
остава по-ясна 

• Единство на мерките 

• Равнопоставени условия на 
конкуренция за всички 
земеделски производители 
в дадена държава-членка 

• Възможно насочване на 
мярката към равнище 
регион/речен басейн 

„Против“ • Извън зрителното поле може да 
останат голямата амбициозност 
и широкият обхват на РДВ 

• Намирането на компромиси с 
местните участници става по-
важно от постигането на целите 
на РДВ 

• Трудно е да бъдат взети 
предвид концепциите на РДВ 
(силно изменени водни обекти, 
определяне на „добър 
екологичен потенциал“, анализ 
на икономическата 
ефективност, анализ на 
непропорционалността) 

• Подходът е прекален подробен, 

• Участието на 
обществеността е по-
трудно 

• По-трудно съобразяване с 
местното положение 

• Мерките са прекалено 
абстрактни, което пречи на 
изпълнението на ПоМ 
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за да даде възможност за ясен 
преглед 

• Ангажираността на 
земеделските производители 
може да е слаба, ако подходите 
са доброволни 

 
Както бе посочено по-горе, няколко условия и изисквания трябва да бъдат изпълнени, 
за да се даде възможност за добър съвместен и интегриран процес на планиране, а 
универсално решение няма. Всеки речен басейн е различен, има специфични 
екологични характеристики и селскостопански практики и различни прилагани вече 
практики за опазване на водите. Икономическото и социалното положение на 
земеделските стопанства трябва също да се вземе предвид, за да бъдат обхванати 
всички аспекти на въвежданите мерки и да се избегне отрицателно въздействие върху 
доходите на земеделските производители. В допълнение прозрачността и духът на 
откритост и сътрудничество ще помогнат при взаимното разработване на мерките и 
изготвянето на инструментариум от мерки, които да отговарят на индивидуални 
искания и да осигуряват надеждно финансиране. 

Вече стана ясно, че за успешното изпълнение на ПоМ участието на заинтересованите 
страни е от изключително голямо значение. Участието на обществеността може да се 
осигури например чрез споделяне на резултатите от диагностиката на водните 
ресурси, насърчаване на заинтересованите страни да изразят становищата си, 
поощряване на подходи на договорни начала в допълнение на задължителните мерки 
и разработване на реалистична икономическа оценка на въздействието на мерките. 
Установяването на партньорства за сътрудничество под ръководството на 
упълномощени консултанти, обединяващи земеделски производители, 
административни органи и други заинтересовани страни на местно равнище, доказа 
своята ефективност. Едно от предизвикателствата е, че най-ефективните и най-
необходимите за екологичните резултати подходи, които допринасят за постигане на 
целите на РДВ, невинаги са най-популярни сред заинтересованите страни, и че може 
да има известна съпротива срещу допълнителни мерки. Това обаче не означава, че 
най-ефективните мерки не трябва да се приемат, а по-скоро че трябва да се работи, за 
да се постигне общо разбиране относно начините за изпълнение на такива мерки. 
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3. Равнище на басейновите дирекции: административни 
подходи за привеждане в действие на мерките 

Първият цикъл на РДВ и изпълнението на ПоМ ще хармонизират и засилят 
изпълнението на селскостопанските мерки, насочени към опазване на водите. 
Настоящото ръководство се основава на опита и подходите при изпълнението на РДВ 
в голям брой басейнови дирекции в целия ЕС. Освен това е споделен и съответният 
опит в отделни случаи извън дейностите за изпълнение на РДВ.  

Няколко метода са се оказали успешни за достигане до земеделските производители, 
помагайки по този начин ПоМ да бъдат приведени в действие. Следните три основни 
дейности са представени тук от гледна точка на басейновите дирекции: процесът на 
планиране за привеждане в действие на селскостопанските мерки в ПоМ, подборът на 
подходящ механизъм на финансиране и дейностите по мониторинга. 

 

Планиране за привеждане в действие на селскостопанските мерки в ПоМ  

В някои ПУРБ селскостопанските мерки са изложени до известна степен подробно: те 
например описват много ясно вече мерките за управление на земята в рамките на 
своите ПоМ (като например буферни зони, влажни зони, райони с покривни култури, 
превръщане на обработваема земя в пасища), а някои стигат дори до посочване на 
необходимото равнище на усвояване. В други обаче ПоМ си остава стратегически 
документ и не съдържа всички подробности за това, което трябва да се направи за 
изпълнението на конкретни мерки на равнище земеделско стопанство. Програмата 
просто изброява общите механизми за изпълнение (например основните мерки) и се 
нуждае от допълнително конкретизиране, напр. относно специфичните дейности и 
предвидените срокове, за да бъде в действие, както се изисква от член 11, параграф 7 
от РДВ. Това може да изисква по-подробни секторни дейности, специфични проекти, 
планови документи, правила или разпоредби и т.н. В това отношение РДВ не се 
различава от други директиви за околната среда (като директивите за птиците и 
местообитанията, залегнали в основата на мрежата „Натура 2000“). 

 

Пример за най-добра практика: споразумение за „plateforme sur l’eau“ 
(платформа над водата) в речния басейн Рейн―Маас (Източна Франция) 

Споразумението е подписано през април 2011 г. от компетентния орган по РДВ, 
агенцията за водите, органите на местната власт и представителите на земеделските 
производители. То представлява допълнителен документ към ПоМ и конкретизира 
целите за селскостопанския сектор и начините за постигането им в съответствие с 
националната стратегия за околната среда (приета в рамките на националния 
консултативен процес „Grenelle de l’Environnement“).  

В този документ мерките са насочени по-нататък към райони, където доброто 
състояние на водите е застрашено от селското стопанство, като напр. приоритетни 
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водосборни райони за питейна вода. Мерките включват превръщане в постоянни 
пасища, превръщане в площ за биологично земеделие (20 % от използваната 
земеделска площ във Франция до 2020 г.), амбициозно постигане на добро 
селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС) на буферните ивици, въвеждане на 
култури с ограничено използване на входящи ресурси, използване на алтернативни 
техники вместо пестициди (механично плевене, биологичен контрол на вредителите), 
намаление с 50 % на пестицидите до 2018 г. („Ecophyto 2018“), прилагане на ПРСР, 
съобразено със състоянието на водите, мерки във връзка със земеползването, като 
размяна на земя между земеделските производители или закупуване на земя от 
органите на местната власт. Споразумението е в сила до края на 2012 г., като комитет, 
в който участват всички партньори, осигурява правилното му прилагане. 

За успешно изпълнение на ПоМ целите и изискванията, необходими за постигането на 
резултатите, трябва да са много ясни. Необходимо е да се определи кои основни 
(например тези съгласно Директивата за нитратите, ДСЕС и други правни 
инструменти) и кои допълнителни мерки ще помогнат за постигането на целите. Тези 
изисквания са вече разработени подробно в ПУРБ, но може да се наложи да се 
навлезе в повече подробности в зависимост от избрания подход при подготовката на 
плановете. 

Привеждането на ПоМ в действие следва да бъде процес на сътрудничество при 
участието на заинтересованите страни за определяне на ефикасни решения, които 
съответстват на мащабите на проблема. Компетентните органи по РДВ следва да 
продължат да използват изцяло групите от заинтересовани страни, създадени по 
време на подготовката на ПУРБ. Едно от най-важните сътрудничества, необходими на 
регионално равнище, е сътрудничеството между компетентните органи по РДВ и 
регионалните селскостопански органи. Това е изключително важно за привеждане в 
действие на мерките на РДВ на равнище земеделско стопанство, както и за контрол на 
тези мерки. В някои случаи може да се наложи създаване на допълнителни 
регионални и местни структури. В средиземноморските региони например 
напоителните системи се управляват днес често пъти колективно (напр. от обединени 
сдружения на собствениците или от дружества за регионално развитие). Този 
колективен подход дава възможност за по-добро управление на водите и за 
организиране на съвместно използване на водните ресурси през периоди на недостиг 
на вода. За изпълнението на ПоМ се препоръчва да се използват изцяло тези 
съществуващи колективни структури, в които участват и земеделските производители. 

 

Пример за най-добра практика: „Agri-Mieux“ (Франция) 

Споразуменията за сътрудничество по програмата „Agri-Mieux“ (позната преди като 
„Ferti-mieux“) във Франция имат за цел да подобрят и опазят качеството на водите, без 
това да причини загуба на доходи за земеделските производители. Програмата бе 
стартирана от Националната асоциация за селскостопанско развитие в 
сътрудничество с правителствени и земеделски организации, като министерствата на 
земеделието и на околната среда, Селскостопанските камари и предприятията на 
водоснабдяването. 
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Споразуменията се състоят основно от предоставяне на комуникационна и техническа 
помощ и представляват необвързващи, доброволни програми, които не включват 
компенсация.  

Възприемайки логото „Agri-Mieux“ земеделските производители предприемат — наред 
с други — мерки за промяна на начина на използване на торовете.  Стимулите за 
участие на земеделските производители се състоят в лого, предоставено на група 
земеделски производители в регион, участващ в доброволна дейност за опазване на 
водните ресурси. След прилагането на тези мерки съдържанието на торове във водите 
бе намалено с до 40 %.  

Тези програми поощриха успешно по-доброто включване на селското стопанство в 
местните политики за водите. Те насърчиха сътрудничеството между 
заинтересованите страни в селскостопанския сектор и в сектора на водите на етапа 
преди и по време на въвеждане на логото. Успешно бяха изпълнени редица мерки, 
като широко разпръскване на оборски тор и компостиране на оборски тор. Активното 
участие на земеделските производители и ефективната комуникация между 
организациите на земеделските производители, административните органи и научните 
работници в областта на водите дадоха възможност да бъдат намерени нови начини 
за опазване и подобряване на качеството на водите, без това да причини загуба на 
доходи за земеделските производители. Функционирането и успехът на програмите 
„Agri-Mieux“ се предават от едни земеделски производители на други чрез 
„трансферни стопанства“, които действат като примери за най-добра практика и 
предлагат четири открити дни и дни за обучение всяка година5. 

 

Насочване на мерките на подбасейново/регионално равнище  

Равнището РРБ/регион е първичното равнище на планиране в националната планова 
рамка за привеждане в действие на ПоМ на равнище земеделско стопанство. С оглед 
на по-точно определяне и насочване на мерките много райони на речни басейни (РРБ) 
разработват, както изглежда, оперативни планове за мерки на равнище подрайон, 
водосборен район или воден обект, например в Германия и Шотландия. Последната 
например планира и прилага мерки както на национално равнище, така и на равнище 
приоритетен водосборен район, както е обяснено в следващия пример.  

Мерките могат да бъдат подредени по приоритет и насочени на равнище подбасейн 
или регион (или друг по-малък подходящ хидроложки обект) въз основа на 
потенциалната им ефективност за дадения район по отношение на постигнатите цели 
и вида селскостопанска дейност, преобладаващ в района. Освен това многоцелевите 
резултати или ползи, реализирани чрез дадена мярка, могат да служат като критерий 
за полезно взаимодействие с други екологични целеви показатели. Географските 
информационни системи и други инструменти за компютърен анализ се оказаха много 
полезни за подреждане на мерките по приоритет и насочването им по най-ефективен 
начин. 

                                                 

5 http://www.cra-lorraine.fr/fichiers/plaquette-agrimieux.pdf 
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Планирането на местно равнище (напр. изготвяне на указания конкретно за местните 
нужди или планове на равнище земеделско стопанство с подробни мерки за отделните 
стопанства) подпомага допълнително възприемането и изпълнението на мерките. 
Планирането на местно равнище може да изисква повече ресурси, но ефективността 
може да се подобри без ущърб за качеството или получаването на информация, 
например чрез групиране на земеделски стопанства по характеристиките на тяхната 
дейност, административни единици и/или водосборни подбасейни. Възприемането на 
регионален или подбасейнов подход въз основа на екологичните характеристики е 
важно, за да станат мерките по-приложими и реалистични за различните екологични 
условия на територията на ЕС. Уместно е също да се вземат предвид 
характеристиките на селскостопанската практика. Така например в области с 
интензивно животновъдство ще се прилагат мерки, различни от тези в области, в които 
преобладава земеделието.  

Може да се наложи и допълнително определяне на източниците на замърсяване, за да 
бъдат мерките насочени към регионално или подбасейново равнище. Точното 
познаване на най-големия източник на еутрофикация например може да даде 
възможност за избор на подходящи мерки за противодействие на отрицателните 
последици. В случая е важно вниманието да се насочи към подбасейновия или 
регионалния/местния район, тъй като замърсяването може да идва от много 
ограничена зона, така че съсредоточаването на мерките върху основния източник ще 
даде ефективни резултати с малко усилия (може например да се използват карти на 
риска от ерозия и фосфорният индекс за оценка на зоните, където рискът от 
замърсяване с фосфор е увеличен). 

Накрая, както показа примерът на Долна Саксония в Германия, може да се окаже от 
полза създаването на инструментариум от разполагаеми мерки, като се предостави на 
регионалното и подбасейновото равнище да решат кои мерки ще изберат. Гъвкавият 
подход дава възможност за съобразяване на мерките, прилагани и приети от 
земеделските производители, с конкретните нужди на тяхната дейност. Сходен 
донякъде подход е възприет във Финландия, където на национално равнище е 
въведен всеобхватен набор от мерки с насърчаващи стимули. След това се използва 
допълнително планиране на равнище регион или речен басейн за по-точно и 
ефективно насочване на тези мерки, напр. се планират по-широки буферни и влажни 
зони. Планирането на равнище регион или речен басейн служи като отправна точа за 
по-подробно планиране на местно равнище и накрая ― на равнище земеделско 
стопанство. 
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Пример за най-добра практика: Управление на дифузното замърсяване в 
Шотландия6 

Подходът на Шотландия за управление на дифузното замърсяване може да служи 
като добър пример за съчетаване на национален подход с насочване към 
подбасейново равнище, както и за съчетаване на различни инструменти и мерки 
(регулаторни и доброволни) за постигане на желаните цели.  
През 2010 г. Шотландската агенция за опазване на околната среда (SEPA) стартира 
нова програма за борба с<cl> дифузното замърсяване на селските райони, имаща за 
цел да помогне за постигане на целите, определени в неотдавна публикуваните 
планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Важна част от тази работа беше 
създаването по искане на шотландското правителство на група на заинтересованите 
страни.  

Разработен бе двустепенен подход за опазването и подобрението на качеството на 
водите: 1) национална кампания за повишаване на осведомеността, ориентиране и 
обучение; 2) подход, насочен към „приоритетен водосборен район“ с последователно 
събиране на данни, повишаване на осведомеността и посещения на земеделски 
стопанства за установяване на горещите точки, насочване на мерките и предоставяне 
на индивидуални съвети относно мерките. 

В рамките на националния подход се използват редица дейности, включващи 
изпращане на писма до управители на земя, изготвяне на статии за пресата и 
публикуване на статии с партньорски организации. Езикът е важен и подобренията на 
околната среда трябва да бъдат задвижвани от икономическа рентабилност. 

Подходът, насочен към „приоритетен водосборен район“, си поставя за цел 
постигането на поставените екологични цели чрез съчетание от събиране на данни, 
повишаване на осведомеността и индивидуални посещения в подкрепа на 
управителите на земя да опазват и подобряват качеството на водите. На равнище 
земеделско стопанство се използват специфични за водосборния район 
селскостопански прояви, съобщения за медиите, интервюта по радиото, пощенски 
картички с покани за прояви и социалната мрежа туитър. Обиколките на водосборни 
райони за установяване на рискове и зони със силно дифузно замърсяване се оказаха 
много полезни, за да могат управителите на земя да разберат същността и мащаба на 
проблема. Ще се извършват повторни посещения за проследяване на напредъка в 
земеделските стопанства. 

Основните задължителни мерки са заложени в следните две правни уредби: „The 
Water Environment (Controlled Activities) (Scotland) Regulations 2011“ (Разпоредбите за 
водната среда (контролирани дейности) (Шотландия) от 2011 г., известни като CAR) и 

                                                 

6 Шотландия публикува допълнение към ПУРБ: „The Rural Diffuse Pollution Plan for Scotland“, в 
което тази дейност се описва подробно:  
http://www.sepa.org.uk/water/river_basin_planning/diffuse_pollution_mag.aspx. Допълнителна 
информация за приоритетните водосборни райони с дифузно замърсяване може да бъде 
намерена на адрес: http://www.sepa.org.uk/water/river_basin_planning/dp_priority_catchments.aspx  
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„Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones (Scotland) Regulations“ (програма за 
действие за нитратно уязвимите зони (Шотландия). В рамките на CAR има набор от 
прости „общи задължителни правила“, включващи основните рискове за водната 
среда от използването на земята в селските райони (не само за селскостопанска 
дейност). Прилагането на тези разпоредби става въз основа на съвети и указания. 
Наред със задължителните мерки се използва набор от доброволни мерки, указания и 
инструменти в помощ на земеделските производители за достигане на техните цели, 
като кодекси на добра практика за съответните сектори и замърсители, образцови 
земеделски стопанства и инструменти за управление на хранителните съставки с 
подкрепата на съответно обучение. Програмата за развитие на селските райони в 
Шотландия също е ключов инструмент, който предвижда финансиране на редица 
мерки за подобряване на качеството на водите, които надхвърлят задължителния 
минимум за добра практика. Улесненото подреждане по приоритети, конкретното 
насочване на мерките и обхващането на целия водосборен район са важни за 
икономически ефективното прилагане на мерките в рамките на ПРСР. 

Определяне на ясен график за изпълнение на ПоМ  

Настоятелно се препоръчва определянето на ясен график и целеви показатели за ПоМ 
и за мониторинг на напредъка. Ако се установи, че целевите показатели едва ли ще 
бъдат постигнати, следва да се обмислят допълнителни мерки, включително 
повишаване на изискванията. Този проблем може да се реши, като в планирането се 
включи например „План Б“ или резервен вариант.  

 

Подбор на механизмите за финансиране  

Рамковата директива за водите настоява принципите „възвращаемост на разходите за 
водни услуги“ и „замърсителят плаща“ да се имат предвид при вземане на решение 
относно финансирането и плащанията. Член 9 от РДВ определя, че държавите-членки 
трябва да гарантират, че различните потребители на вода правят адекватен принос за 
възстановяването на разходите за водни услуги. При спазването на това свое 
задължение държавите-членки може да се съобразяват със социалните, екологичните 
и икономическите последици от възстановяването, както е обяснено в ръководството 
на CIS за икономиката и околната среда7.  

Селскостопанските практики с ниска консумация на вода изискват често инвестиции 
или  промяна на методите, което в някои случаи води до загуба на доход за 
земеделските производители. Това налага да се осигурят подходящи стимули в 
подкрепа на промяната на практиките и алтернативните разходи за прилагане на 
мерките за опазване на водите да се покриват, когато е уместно, от достатъчно 
плащания. Освен това земеделските производители, които спазват всички 
съществуващи изисквания, следва да се насърчават да продължават добрите 
практики. Тези поощрителни стимули, заедно с индивидуално съобразени, 

                                                 

7 Ръководство на РДВ (CIS) № 1. „Economics and the Environment - The Implementation Challenge 
of the Water Framework Directive". 
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целенасочени и икономически ефективни мерки, са решаващ елемент за привеждане 
на мерките в действие на равнище земеделско стопанство. 

Опитът многократно показва, че ангажирането на земеделските производители в 
доброволни схеми е по-вероятно, ако те могат ясно да видят ползите от тези схеми и 
ако структурата на плащанията е приемлива. Плащанията трябва например да имат за 
цел не само покриването на загуби на доход и инвестиции, но и разходите за 
поддръжка и администрация. Освен това плащанията следва да са максимално 
индивидуализирани (съобразени с конкретното място), гарантирани в средносрочен 
план и отговарящи на новите изисквания на ОСП. Създаването на възможности за 
получаване на плащания за множество екосистемни услуги може също да бъде добър 
стимул. 

Има различни видове механизми за финансиране ― някои са вече добре разработени, 
други все още се разработват. Тези механизми може да бъдат разделени на различни 
категории, например мерки, финансирани от публичния сектор (правителството или 
регионални или местни административни органи), частни мерки и пазарни механизми. 
Примерите включват:  

• мерки за развитие на селските райони, включително схеми за агроекология: за 
да станат тези мерки по-ефективни, важно е басейновите дирекции, заедно с 
органите за развитие на селските райони, да дават консултации на 
земеделските производители и техните организации, за да се постигне общо 
разбиране относно изискванията и системата на изплащане преди прилагането 
на мерките.  

• Структурните фондове, като Европейският фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), и Кохезионният фонд могат да окажат помощ за постигане на целите на 
РДВ, тъй като някои от проектите, финансирани по тези схеми, са свързани с 
опазването на водите. По-специално ЕФРР е бил и може да бъде използван за 
тази цел, но и Кохезионният фонд може да финансира например проекти, 
свързани с околната среда и транспортната инфраструктура, особено в 
държавите-членки в най-неблагоприятно икономическо положение. 

• Частни инициативи за финансиране и публично-частни партньорства могат да 
бъдат създадени от различни структури и комбинации от структури, като 
тръстове, фондации и организирани граждански групи. Потенциално 
сътрудничество може да се установи например с ловните и/или рибарските 
съюзи и с други органи, които имат полза от планираните мерки и могат да 
действат като спонсори. Има различни варианти на спонсорство, които могат да 
помогнат за постигане на целите на РДВ: например може да бъде закупена и 
извадена от експлоатация земя или може да бъде изплатена сума за определен 
вид продукция или използване на земята. Освен частното финансиране, 
публично-частните партньорства могат също да служат като механизъм за 
потенциално финансиране за повишаване на количеството или качеството на 
водите, например под формата на плащания за екосистемни услуги. Въпреки че 
частното финансиране и публично-частните партньорства са ограничени често 
в рамките на малки по мащаб и специфични случаи, има примери, когато те са 
проработвали, по-специално в случаите, когато дружествата за водоснабдяване 
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или други ползватели на вода са проявили особен интерес към опазване на 
качеството и количеството на водата. В района на Вогезите (Франция) 
дружество за водоснабдяване е сключило договори със земеделските 
производители за намаляване на използваните хранителни съставки. Друг 
пример е така нареченият Фонд за ландшафта в Нидерландия, който се състои 
в плащания, направени във връзка с покупка на къща в селски район. 
Допълнителните плащания се съхраняват във фонд, който ще бъде използван 
за запазване на ландшафта8. 

• Друг пример за иновационен подход към финансирането са плащанията за 
екосистемни услуги. Той е проучен подробно напр. в Нидерландия, където се 
прилага съгласно Каталога на услуги за възстановяване на природата 
(Catalogus groenblauwe diensten)9. Каталогът е одобрен през 2008 г. съгласно 
правилата на ЕС за държавна помощ и служи като набор от нови инструменти 
за управление на водите. Той улеснява иновационните практики на различни 
административни равнища в помощ на земеделските производители и 
кооперативите да прилагат мерки за опазване на водите. В допълнение на 
каталога бе извършено проучване за определяне на други иновационни 
икономически инструменти, прилагани за стимулиране на схемите на 
селскостопански мерки за управление на водите за заплащане на екосистемни 
услуги. Тези договорености са доброволни и извън рамките на редовния каталог 
и други настоящи политики. Общите характеристики на схемите за плащане са, 
че често плащанията са предназначени за първоначални инвестиции, за 
поддръжка или за намаляване на стойността, а не за екосистемни услуги. 
Плащанията зависят от регионалните условия и често липсва пряка връзка 
между източниците на финансиране (търсене) и доставчика на екосистемни 
услуги (предлагане)10. 

• Понастоящем се проучват и разработват в много държави подходи и системи на 
търгове. Търговете за качество на водите се използват за установяване на 
алтернативните разходи за промяна на селскостопанските практики, за да могат 
лицата, отговорни за разработването на политиките, да разберат евентуалните 
разходи при неправилно насочване на публичните ресурси и да предвидят по-
добри начини за подобряване на качеството на водите. Държавите 
експериментират с различни тръжни системи, които може да доведат до 
положителни резултати. Примерите включват пилотни проекти за търгове в 
Германия, като проекта „Нордхайм“ в Северен Рейн-Вестфалия и проекта 

                                                 

8 www.nederlandmooi.nl; www.streekrekeninghetgroenewoud.nl/ 
9 Catalogus Groen Blauwe Diensten, http://www.groenblauwediensten.nl/pages/home.aspx (достъпен 
само на нидерландски език). 
10 Arcadis, 2010. Verkenning innovatieve economische instrumenten voor agrarische 
watermaatregelen: Overzicht van praktijkstudies, Rijkswaterstaat Waterdienst 
http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/26880/verkenning_innovatieve_economische_instrumente
n_voor_agrarische_watermaatregelen_overzicht_van_praktijkstudies_2010.pdf 
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„Blühendes Steinburg“11. Пилотните проекти разкриват обаче и някои рискове: 
след няколко тръжни процедури земеделските производители си сътрудничат и 
се споразумяват относно цените, особено ако броят на потенциалните 
участници е много ограничен. В тези случаи икономическите предимства на 
системата се изгубват. Освен това се оказа трудно да се намери подходящ 
проверим показател, на който да се основе тръжната система. Освен това тези 
мерки невинаги са най-подходящите за управление на водите, тъй като 
първоначално има по-голяма разнородност, която води до по-големи разлики в 
разходите, отколкото в случая с биологичното разнообразие. 

• Плащанията, основани на резултатите, бяха също разработени и тествани с цел 
да бъдат възнаградени екологичните услуги в селското стопанство. 
Намерението е да се преодолеят недостатъците на съществуващите програми 
чрез изготвяне на схема на плащания, основана в по-голяма степен на пазарни 
механизми като предлагането и търсенето за измерване на транзакционните 
разходи за земеделските производители. Плащанията, основани на 
резултатите, са потенциално иновационен механизъм за финансиране, който 
може да се окаже икономически ефективен за схемите за агроекология. В 
Германия подходи, основани на резултатите, са били успешно въведени в 
областта на биологичното разнообразие и опазването на водите за повишаване 
на нитратната ефективност. Такъв например е случаят в Долна Саксония12. 

• Такси са събирани от земеделските производители, като постъпленията са 
използвани за екологични цели или за подпомагане на приложните 
изследвания. Таксите могат да бъдат ефикасни, но и за тях се препоръчва 
представители на земеделските производители да участват в планирането на 
таксите и при вземане на решение за използване на постъпленията, с цел да се 
постигне общо приемане на системата. Сред проблемите може да се посочи 
това, че таксите невинаги се реинвестират правилно и че този вид фискални 
мерки може да има обратен ефект. Така например Швеция е приложила азотна 
такса през периода 1994―2009 г., но тя е била отменена през януари 2010 г., тъй 
като е било счетено, че намалява конкурентоспособността на шведските 
земеделски производители (в друга държава-членка не е била въведена 
подобна такса), използването на минерални торове е спаднало и таксата не е 
решила проблема с нитратното замърсяване от животински източници. Друг 
пример е от Германия, където са въведени налози върху отпадъчните води и в 
някои случаи върху водоползването. Събраните такси се реинвестират, за да се 
плати за мерки, насочени към постигане на целите на РДВ, например чрез 
схеми за агроекология13. По подобен начин агенциите за водите събират такси, 

                                                 

11 Допълнителна информация относно проекта „Blühendes Steinburg“ в Шлезвиг-Холщайн може 
да бъде намерена на адрес: 
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8247&article_id=45185&_psmand=26 
12 http://literatur.vti.bund.de/digbib_extern/bitv/dk038383.pdf 
13 За общ преглед на таксите за водочерпене в Германия: http://www.netzwerk-laendlicher-
raum.de/fileadmin/sites/ELER/Dateien/05_Service/Publikationen/LandInForm/PDF-
Downloads/LandInForm_2009_4_Fokus.pdf стр. 22―23. 
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основани на водочерпенето и заустването от потребителите (домакинства, 
промишленост, селско стопанство), част от които се преразпределят на 
земеделските производители, например за опазване на качеството на водите и 
на питейната вода във водосборните басейни, при условие че се променят 
селскостопанските практики и се приложат агроекологични мерки (например 
преминаване към биологично земеделие и намаляване с 30 % на използването 
на пестициди). По-специално това се прави чрез налог върху пестицидите, 
използван отчасти за финансиране на плана за намаляване на използването на 
фитосанитарни продукти във Франция („Ecophyto 2018“). В Португалия има 
закон14, чиято цел е възстановяване на разходите за водните услуги, 
включително налози върху водоползването и заустването на отпадъчни води. 
Постъпленията са предназначени за подобряване на ефикасността на 
водоползването, качеството на водите и свързаните с тях екосистеми. 

•  Във връзка с количеството на водата може да бъдат отпуснати субсидии за 
инвестиции в хидравлични мрежи, насочени към пестене на вода 
(модернизиране на каналите, съхранение на водата). В региона Фландрия е 
установен налог върху черпенето на подземни води в зависимост от 
количеството на водните запаси в подземния воден обект. В Нидерландия 
провинциите събират налог върху черпенето на подземни води. Парите от този 
налог са предназначени за проучвания и мерки за борбата с обезводняването. 
Освен налога за подземни води Нидерландия събира и данък за подземни води, 
постъпленията от който отиват направо в държавния бюджет. Данъкът за 
подземни води има за цел да намали използването им и по този начин да 
стимулира устойчивото използване на източниците на подземни води15. 

 

Пример за най-добра практика: Ролята на асоциация на потребителите на вода 
за модернизирането на напоителен район, Мула, Испания  

В района на басейна на река Мула сътрудничеството с асоциациите на потребителите 
на вода е използвано в подкрепа на икономическите принципи на РДВ (поощрително 
ценообразуване, възвръщане на разходите и принцип „замърсителят плаща“) и 
грижливо управление на водните ресурси. За областта Мула са характерни малки 
валежи и високо изпаряване. Всички права за подземните и повърхностните води се 
притежават съвместно от всички земеделски производители в Асоциацията на 
потребителите на вода. Финансовото управление на кооператива за напояване се 
извършва, както следва:  

                                                                                                                                                      

 
14 Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hidricos” ― REF ― Наредба-закон 97/2008. 
15 Rob van der Veeren, 2011 г. „Financing Water Resources Management in the Netherlands“ 
(Финансиране на управлението на водните ресурси в Нидерландия), окончателен доклад, 
ОИСР, http://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/26880/final_version_report_oecd.pdf 
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• всеки земеделски производител има сметка, в която се отчитат всички 
отпуснати и добити количества вода; 

• всеки земеделски производител има своя счетоводна книга за водата, в която 
се регистрира използването на вода и торове; 

• водната квота се отпуска на всеки земеделски производител в зависимост от 
водните наличности и може да се променя всеки месец; 

• земеделските производители могат също да обменят квоти помежду си в 
границите на напоителния район; 

• асоциацията на водоснабдителите отговаря за правилното разпределяне на 
квотите; 

• неизползваните квоти се връщат на асоциацията и отделните земеделски 
производители не плащат за тях, но не получават компенсации за 
неизползваните квоти. 

 

 

Мониторинг на околната среда в помощ на подбора на мерки 

РДВ изисква изпълнението на ПоМ и последиците от тях да бъдат обект на мониторинг 
(член 8). Освен по-традиционния мониторинг на състоянието на водите, който трябва 
да се извършва съгласно РДВ за проверка на това дали са необходими допълнителни 
мерки за постигането на целите, нужно е също да се наблюдават или анализират и 
проблемите на равнище земеделско стопанство. Този мониторинг на равнище 
земеделско стопанство, както и събирането на данни за околната среда и 
съобщаването им пряко на земеделския производител, са много важни и могат по 
силен и прозрачен начин да подкрепят необходимостта от предприемане на 
допълнителни мерки. Прякото съобщаване на резултатите на земеделските 
производители им помага при изпълнението на мерките, като освен това дава 
възможност да се следи осведомеността на земеделските производители. Важно за 
по-нататъшното изпълнение на мерките е да се знае дали земеделските 
производители разполагат с информация за възможните мерки, какви мерки са 
приложили вече и дали предоставената информация е фактор, който може да промени 
поведението им. 

 

Примери за най-добра практика: съществуващи дейности за мониторинг 

• Дания изпълнява програма за мониторинг от повече от 20 години в шест малки 
(5―15 km2) представителни селскостопански водосборни райони. Мониторингът 
включва ежегодни разговори със земеделските производители за събиране на 
информация за съответните селскостопански практики, както и количествен 
мониторинг на съдържанието на азот и фосфор в почвените води, дренажните 
води, по-горните подпочвени води и течащите води. Тези разговори се провеждат 
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всяка есен от служители на служби за съвети в селското стопанство, като 
участието на земеделските производители е доброволно. Данните се комбинират 
чрез моделиране, за да се изчислят балансите на хранителните съставки и 
равнищата на отмиване, и се използват в течение на времето за документиране на 
последиците от различните агроекологични мерки. В миналото този мониторинг е 
бил в помощ на изпълнението на национални планове за действие във връзка с 
опазването на водите и сега продължава да предоставя информация, полезна при 
подбора на мерки на равнище земеделско стопанство. В бъдеще програмата за 
мониторинг на селскостопански водосборни райони ще продължи да предоставя 
необходимата информация за тълкуване на данните за селското стопанство. 
Очаква се обаче по-голямо внимание да бъде отделено на използването на 
данните от земеделските регистри (напр. данни от задължителните отчети за 
торовете), тъй като те са географски разпределени и дават възможност за 
тълкуване в различни мащаби. 

• Подредени по приоритет дейности за мониторинг: В Германия са подбрани две 
групи точки за мониторинг ― 250 точки за вземане на проби и отделна мрежа с 
„подозрителни“ точки за мониторинг на ефективността на мерките. 

• Оценката на последиците от една или повече мерки или на съчетание от мерки 
може да се направи чрез мониторинг на качеството на водите, но това понякога е 
доста трудно и изисква много работа. Мониторингът на равнище земеделско 
стопанство може да помогне тук в много отношения. Например потенциалното 
отмиване на хранителните съставки може да бъде оценено чрез мониторинг на 
почвите и прости методи за анализ на почвите. Във Финландия например такъв 
метод се препоръчва като част от програмата за агроекология.  

• Нидерландия е изградила база данни16 с мерки и тяхното въздействие. Освен това 
има инструмент за оценка на последиците от различните мерки за постигане на 
добро екологично състояние (ДЕС)17. В този инструмент се прави връзка с 
предишни/актуални данни от мониторинга.  

• В Швеция има специална програма за мониторинг на пестицидите, която се 
изпълнява в малки селскостопански водосборни райони. Програмата е част от по-
голяма програма с ударение върху хранителните съставки. Програмата включва 
освен това редовна оценка на промени в поведението и практиките в 
земеделските стопанства. 

• Регионите Валония и Фландрия в Белгия имат система, основана на отмивания 
азот, за проследяване на въздействието на програмата за действие съгласно 
Директивата за нитратите. И в двата региона резултатите от мониторинга на 
отмивания азот през есента се използват като инструмент в политиката за контрол 
в рамките на програмата за действие съгласно Директивата за нитратите. 

                                                 

16 www.informatiehuiswater.nl 
17 http://public.deltares.nl/display/KRWV/KRW-Verkenner 
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• Съчетаването на подходите за мониторинг и моделиране (напр. анализ на преноса 
и задържането на хранителни съставки в речните системи и проучване на 
алтернативи за управление, напр. MONERIS в Дания и Германия) при изготвяне на 
политиките може да помогне за облекчаване на съществуващия и нарастващ 
екологичен натиск и да предостави обосновани аргументи за комуникацията със 
заинтересованите страни и предприемане на доброволни мерки от земеделските 
производители. 

• През 2008 г. Ирландия създаде програма за селскостопанските водосборни 
райони, с цел мониторинг на ефективността на мерките, съдържащи се в 
Националната програма за действие относно нитратите, която от своя страна е 
основният селскостопански елемент в ПоМ. Шест селскостопански водосборни 
района, обхващащи широк набор от селскостопански типологии, бяха оборудвани 
за мониторинг на източниците на азот и фосфор и на изтичането им към 
повърхностни и подземни водни обекти. Биофизичните данни се съчетават със 
социално-икономическа оценка на поведението на земеделските производители, а 
службата за интензивни консултации е ключово звено в програмата. Тази 
програма за мониторинг предоставя цялостна хидрологична, екологична, 
икономическа и поведенческа базова линия за ирландското селско стопанство при 
действащите нормативни стандарти.  

• Финландия следи ефективността на мерките, изпълнявани съгласно схемата за 
агроекология. Редовно извършваните проучвания включват, наред с други неща, 
мониторинг на измененията в селскостопанските практики, използването на 
хранителни съставки и измененията на биологичното разнообразие. 

• В Англия инициативата за селскостопанска дейност във водосборните райони 
извършва мониторинг на използването на консултантски мерки, които намаляват 
отрицателното въздействие на селското стопанство. Това може да се свърже с 
резултатите от мониторинга и моделирането, за да се покаже въздействието на 
консултантските мерки върху водните обекти. 

 

Пример за най-добра практика: мониторинг на поливното земеделие в басейна 
на река Ебро (Испания) 

В Испания мониторингът и изпълнението на мерките в поливното земеделие играят 
голяма роля за постигане на целите за добро състояние. Един от основните въпроси е 
мониторингът и управлението на просмукващите се води от напояването, които носят 
със себе си високи концентрации на нитрати и соли. В големи поливни райони 
повечето от тези води се събират от дренажната система и се заустват в потоците и 
реките. В района на река Ебро са подбрани големи подбасейни, където преобладават 
напоителните дейности. В тези райони е използвана специална мрежа от изтичащи 
отпадъчни води от напояването, която следи циркулиращите дневни дебити и 
съдържанието на соли и нитрати. Тази мрежа предоставя сумарни годишни данни за 
всеки воден район относно ефикасното използване на водата и изтичането на 
замърсители на хектар. Мрежата е приложена при тясно сътрудничество между 
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ползвателите (членове на земеделски и напоителни асоциации), научните работници 
и административните органи. Сътрудничеството на напоителните общности 
увеличава ефективността на мониторинга чрез обмен на информация. Към настоящия 
момент мрежата на басейна на река Ебро осъществява мониторинг на пет басейна с 
обща площ 215 000 хектара или 22 % от напоявания район. 

Програмата от мерки на района на река Ебро включва няколко мерки за намаляване 
на отпадъчните води от напояването и повишаване на ефективността, включително 
чрез повторно използване на просмукващите се води в напоителния район, 
намалявайки по този начин общия пренос на дифузни замърсители във водните 
обекти. 

 

Мониторингът е важен и съществен елемент в подкрепа и в помощ на подбора и 
прилагането на селскостопанските мерки на ПоМ. Както винаги при дейностите за 
мониторинг, не по-малко важни са осигуряването и контролът на качеството. При 
опазването на селскостопанските води особено предизвикателство е необходимостта 
от продължителен период, за да се открие въздействието на изменението на 
земеделските практики върху качеството на водата. Комбинираното използване на 
мониторинг и моделиране и по-точното насочване на дейностите за мониторинг са 
добри примери за доразвиване на тези дейности и за справяне с някои от 
съществуващите проблеми. Във Франция например няколко района са определени 
като изложени на недостиг на вода („Zones de Répartition des Eaux“) и по-голямо 
внимание бе отделено за мониторинг на тези райони. Проведени бяха изследвания за 
проследяване на водните ресурси и използването на водата, като  на всеки потребител 
на вода са разпределени определени количества (питейна вода, селско стопанство и 
промишленост). Тези изследвания, анализирани на равнище речен басейн и 
представени чрез прозрачна процедура на заинтересованите страни по време на 
консултации, определиха съобразения с околната среда дебит за постигане целите на 
РДВ.  

 

Създаване на ефикасна система за правоприлагане 

Политиката в областта на водите не е нова в ЕС. В Европа като цяло има дълга 
традиция на управлението на водите. Административните органи за водите са добре 
развити структури, които имат дълга история и са стабилно установени. Този факт е 
намерил отражение в развита система за управление на водите, на която се опира 
РДВ. В държавите-членки е въведен контрол на административния режим за 
водоползване, заустване на отпадъчни води или изменение на водните обекти.  

РДВ предвижда допълнително развитие и хармонизация на изискванията, като 
правното ѝ прилагане е било вече осъществено в повечето случаи през периода 
2003―2009 г. в контекста на транспонирането на РДВ чрез закони и/или чрез 
разпоредби. За ефективното изпълнение на РДВ системите за правоприлагане трябва 
да се отнасят изцяло до мерките на равнище земеделско стопанство. 
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Въпросът на системата за правоприлагане бе разгледан на конференция на CIS 
относно „прилагане на политиките на ЕС в областта на водите на равнище земеделско 
стопанство“ (Louvain-la-Neuve, 2010 г.), където бяха обсъдени следните идеи: 

•  контролът трябва да се отнася както до задължителните, така и до 
доброволните мерки, с оглед да се осигури правилното им прилагане; 

• трябва да се постигне значителен процент на контрола на задължителните 
мерки за земеделските производители и на мерките, прилагани на доброволна 
основа от тях;  

• ударението при контрола следва да бъде не върху административните въпроси, 
а върху практиките, които биха могли да причинят вреда на околната среда. При 
това е важно да се осъзнае, че различните цели изискват различни подходи; 

•  земеделските производители следва да участват в контрола, тъй като така ще 
имат обратна връзка, която ще им помогне да разберат по-добре екологичните 
проблеми;  

•  контролът следва да се опира на солидна научна база, да се съсредоточи върху 
приоритетните проблеми и да бъде в максимално възможна степен съобразен 
със селскостопанските практики, за да се намалят или избегнат бюрократичните 
тежести;  

•  други (неправителствени) форми на контрол следва да бъдат признати като 
ефикасно средство за контролиране на неблагоприятното въздействие върху 
околната среда ― тук спадат екологичните стандарти, включени в 
етикетирането на храните, така че потребителите действат като органи за 
правоприлагане на екологичните стандарти; 

• както е посочено в анализа на системата за съвети в селското стопанство18, 
препоръчва са да се прави ясна разлика между контрол (проверки и инспекции, 
които могат да доведат до санкции) и съвети.  

 

Пример за най-добра практика: Схема на EWP за управление на водите 

Европейското водно партньорство (EWP) разработва схема за управление на водите 
(EWS), която определя ефикасни и приложими ответни стратегии за устойчиво 
управление на водите за потребителите на вода, включително земеделските 
производители, в Европа и на равнище речен басейн. EWS включва указания/стандарт 
и контролни списъци, които да помогнат на земеделските производители да променят 
практиките си към устойчиво използване и управление на водите. Схемата си поставя 

                                                 

18 COM(2010) 665, Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно 
прилагането на системата за съвети в селското стопанство, определена в членове 12 и 13 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009. 
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също за цел да възнагради устойчивите практики, съобразена е с контекста на 
политиките на ЕС и насърчава прилагането на Рамковата директива за водите. 

Земеделските производители в пилотните държави и стопанства взеха активно 
участие в разработването и тестването на EWS. Оценката на пилотните земеделски 
стопанства по схемата за управление на водите ще предостави допълнителна 
информация и за потенциала ѝ да помогне при прилагането на селскостопанските 
мерки на РДВ19. 

 

                                                 

19 http://www.ewp.eu/activities/water-stewardship/faq/ 
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4. Равнище на земеделското стопанство: необходимост от ясни 
мерки за опазване на водните обекти 

Селскостопанските мерки на РДВ са вече известни 

Както бе посочено в глава 1, селскостопанските мерки са вече много добре известни 
по принцип; те са описани в каталога с мерки, изготвен по поръчка на ГД „Околна 
среда“ с цел да помогне на държавите-членки при прилагането на РДВ. Първият 
вариант на CAOM бе издаден през 2008 г., а през 2010 г. бе извършена актуализация 
въз основа на констатациите на две оценки на програмите за развитие на селските 
райони и проектите за ПУРБ. Мрежата на речните басейни също взе участие в 
неговото уточняване. Каталогът се състои от 85 мерки с описания (определения, 
първични последици, продължителност, изпълнение и ефективност и пр.), съответни 
примери и позовавания. Мрежата на речните басейни започна работа по задълбочена 
оценка на подбраните ключови мерки, която ще предостави по-подробна информация 
например за прилагането, приемливостта и социалните/финансовите/правните аспекти 
на всяка мярка. 

Като общо правило разпоредбите на РДВ са свързани с начина, по който водата се 
черпи и зауства, и с дейностите, представляващи част от селскостопанската практика, 
които оказват пряко въздействие върху качеството, количеството или физическото 
състояние на водната среда. В следващия списък са включени тези разпоредби, като 
са приведени примери за възможно неизпълнение на задължителните мерки на 
равнище земеделско стопанство: 

•  водочерпене за напояване без разрешение (член 11, параграф 3, буква д) от 
РДВ); 

•  заустване на отпадъчни води пряко във водни течения или непряко чрез 
просмукване през почвата без разрешение (член 11, параграф 3, букви ж) и ѝ) 
от РДВ); 

•  използване на пестициди без съответствие с правилата (време на прилагане, 
вид на пестицида, прилагане близо до водни течения и пр.) (член 11, 
параграф 3, буква з) от РДВ); 

•  модифициране на крайречна зона на воден обект без разрешение (член 11, 
параграф 3, буква и) от РДВ). 

 

Земеделските производители се нуждаят от ясна информация относно това, 
което очакваме от тях, за да бъдат изпълнени целите на РДВ 

На земеделските производители им трябват ясни, логични данни относно мерките, 
които подлежат на изпълнение, като се има предвид, че освен да дадат принос за 
опазване на водите, от земеделските производители се иска също да управляват 
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почвените ресурси по устойчив начин, да пазят биологичното разнообразие и да 
намалят емисиите на парникови газове. Ролята на компетентния орган за речния 
басейн е да направи информацията на равнище земеделско стопанство колкото е 
възможно по-ясна и прозрачна. 

В това отношение информирането на земеделските производители относно целите на 
РДВ, както и за задължителните и доброволните мерки, е от огромно значение. Ако 
земеделските производители не са добре осведомени, целите може да им се сторят 
непостижими и това да доведе до бездействие. В допълнение на ранното включване 
на заинтересованите страни в разработването на мерките, необходима е и постоянна 
усилена комуникация със земеделските производители и техните представители. 

Земеделските производители се нуждаят от информация за това как да променят 
практиките си към по-устойчиво земеделие и как да избягват правонарушения, но все 
повече и за това как да бъдат компенсирани за предоставяне на екологични услуги. 
Цялата информация, като например списък с мерки на РДВ, които те са длъжни или се 
поощряват да прилагат, следва да бъде лесно достъпна за земеделските 
производители.  

 

Правилното прилагане на РДВ изисква ясен списък от мерки на равнище 
земеделско стопанство  

Правилното прилагане на РДВ изисква компетентният орган да може ясно да посочи за 
всяко земеделско стопанство в речния басейн кои задължителни мерки на РДВ трябва 
да бъдат приложени и кои доброволни мерки на РДВ могат да бъдат приложени като 
принос за постигането на екологичните цели, определени за водите в този речен 
басейн. Освен това списъкът със задължителните мерки е необходим, за да се 
провери дали земеделските производители в района изпълняват РДВ.  

Добри примери за това как може да бъде разпространен списък със задължителни и 
доброволни мерки има в Обединеното кралство. Там например бе публикуван 
документът „Вода за живот и прехрана ― план за управление на района на английския 
речен басейн“ със списък на задължителни и доброволни мерки, както и стратегия за 
тяхното прилагане20. Това е направено за всичките 11 района на английския речен 
басейн. 

Земеделските производители трябва да разбират защо са необходими мерките 

Много важно е да се обясни обосновката на мерките на РДВ. Това включва 
разпространение на информация за въздействията на селскостопанската дейност 

                                                 

20 Агенция по околната среда (2009 г.), „Water for life and livelihoods – River Basin Management 
Plan, River Basin Management Plan Anglian River Basin District“, http://wfdconsultation.environment-
agency.gov.uk/wfdcms/en/anglian/Intro.aspx 
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върху водната среда, както и за разходите, заплащани от потребителите на вода за 
нейното пречистване. Ето например някои от въпросите, подлежащи на изясняване:  

Защо са избрани тези задължителни мерки? Защо е нужно участието на земеделските 
производители в тези доброволни мерки? Каква е обществената полза от промяна на 
селскостопанските практики? Какво подобрение може да се постигне и в какъв срок?  

Много от мерките в подкрепа на опазването на водите се отразяват съществено на 
ресурсната ефективност и оттам в краткосрочен и дългосрочен план ще доведат до 
икономически ползи за земеделските производители. Като намалят използваните 
водни количества, опазвайки по този начин природните ресурси, земеделските 
производители могат да спестят и средства. Много важно е включването на тези 
аспекти на ресурсната ефективност при комуникацията със земеделските 
производители. Например във връзка с отмиването на хранителните съставки по-
ефективното използване на водата предполага, че „онова, което не загубено във 
водните течения, е спечелено за растениевъдството, т.е. за икономиката на 
земеделското стопанство“. 

Друг важен елемент за споделяне със земеделските производители е те да бъдат 
осведомени за икономическата ефективност на предлаганите/изискваните мерки. 
Анализът на икономическата ефективност трябва да включва икономическото 
въздействие на мерките върху различни видове земеделски стопанства и при различни 
местни условия. Той следва също да вземе предвид както инвестиционните разходи, 
така и оперативните/управленческите разходи за мерките ― последните, като се 
включат мерките в ежедневните дейности на стопанството. В някои случаи обаче може 
да се окаже трудно да се определи икономическата ефективност на всички мерки и при 
всички обстоятелства. Това може да се дължи на факта, че нетният резултат от 
дадена мярка може да е труден за оценяване, дори ако количественото определяне на 
преките разходи е лесно. 

Проектът WAgriCO в Долна Саксония, Германия, постави ударението върху 
споделянето на аспектите на икономическата ефективност. 

 

Пример за най-добра практика: проектът WAgriCO  

Проектът „Water Resources Management in Cooperation with Agriculture“ („Управление 
на водните ресурси в сътрудничество със селското стопанство“, WAgriCo) е 
демонстрационен проект в рамките на програма „LIFE“ на ЕС, имащ за цел да 
провери възможностите за сътрудничество между управлението на водните ресурси и 
селското стопанство за намаляване на дифузното замърсяване. Резултатите от 
проекта са насочени към устойчиво постигане на екологичните цели за подземните 
води, определени в членове 4 и 7 от Рамковата директива за водите. 

Проектните дейности се извършват в Германия (Долна Саксония) и Обединеното 
кралство (пилотни зони във водосборните райони на реките Frome, Piddle и Wey в 
графство Дорсет). Проектът доразвива извършената по-рано успешна работа по 
опазване на водите, като „Водоохранителни райони“ в Долна Саксония и „Доброволна 
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инициатива за пестицидите“ в Обединеното кралство. Целевите групи са местни 
селскостопански общности. Работата по проекта включваше доклади и проучвания, 
въз основа на които се разработва програма за мерки и решения. Основните цели са 
следните:  

• създаване на инструментариум от мерки за земеделските производители и 
управителите на земи и води за икономически ефективно намаляване на 
дифузното замърсяване; 

• разработване на нов подход за подобрение на управлението на хранителните 
съставки на равнище земеделско стопанство, насочено към получаване на 
иновационни резултати; 

• определяне на варианти за начините на включване на опазването на водите в 
схемите за агроекология в подкрепа на устойчиво управление на водните 
ресурси в пилотните зони; 

• оценка на разходите, свързани с широкомащабни програми от мерки за 
опазване на водната среда. 

Един доклад за проекта, особено важен за успешното прилагане на мерките на 
равнище земеделско стопанство, е приложение 39 към окончателния доклад „Микро- 
и макроикономически анализ“21, в който се оценяват разходите въз основа на 
публичните трансферни плащания към земеделски производител за подбраните 
доброволни мерки. Тези разходи, както и прогнозата за екологичните въздействия, се 
използват за изчисляване на икономическата ефективност. Икономическият анализ 
определи вероятните реално направени разходи за прилагане на методи за 
намаляване на замърсяването и възможни методи за покриване на тези разходи чрез 
схеми за агроекология, селскостопански гаранции и пр. за стопанствата, типични за 
земеделието в пилотните зони. 

Резултатите от икономическия анализ показаха, че макар да е невъзможно да се 
направи оценка на икономическата ефективност на различните мерки без данни за 
степента, до която те намаляват замърсяването, ясно е, че на земеделските 
производители следва да се препоръчва настоятелно да приемат методи за 
намаляването му, които могат да бъдат приложени без нетни разходи. Насърчаването 
е сравнително евтин начин за осведомяване на земеделските производители относно 
методите, които могат да намалят дифузното замърсяване, и че мерките, основаващи 
се на намаляване на използването на торове под препоръчваното равнище или на 
превръщането на обработваема земя в екстензивно управлявани пасища, са скъпи за 

                                                 

21 Crabtree, J.R., Wightman, B., Morgan J. (2008 г.) „Water Resources Management in Cooperation 
with Agriculture (WAgriCo) - Micro-Macro Economic Analysis“, – окончателен доклад, приложение 
39-UK; може да се намери на следния адрес: 
http://www.wagrico.org/publishor/system/component_view.asp?LogDocId=140&PhyDocId=167 
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прилагане, когато цените на зърното са високи. 

 

Земеделските производители трябва да знаят как да прилагат мерките 

Броят на земеделските производители, които знаят как да прилагат мерките, може да 
бъде значително увеличен просто като прилагането им се планира заедно с тях (или с 
техни представители). Това гарантира, наред с други неща, че мерките се разработват 
по практически начин. Някои от мерките, включени в ПоМ, може да създават проблеми, 
например поради това, че са нови или технически сложни, изискващи актуални 
специфични познания или технологии (като напр. създаване на влажни зони). Колкото 
по-сложни в техническо отношение са мерките, толкова повече съвети и помощ са 
нужни, за да се осигури правилното и ефективното им изпълнение. 

 

Достъп на земеделските производители до информация 

Има много канали за информиране на земеделските производители. Информация 
може да им бъде предоставена пряко от правителството, от селскостопански агенции и 
агенции по околната среда, местните съвети или комитетите за водите, съюзи на 
земеделски производители, неправителствени организации и най-вече от 
консултантски служби или образцови земеделски стопанства.  

Наличието на голям брой различни канали и източници на информация може обаче да 
създаде проблеми, тъй като изисква добро съгласуване на посланията, за да се 
избегне непоследователност в предоставяната информация. Поради това е добре при 
възможност да бъде установена някаква форма на йерархия, осигуряваща определена 
степен на управление и контрол на качеството на разпространяваната информация. 
Доколкото е възможно, информационният поток пряко до земеделските производители 
следва да бъде управляван от един източник (дори от едно лице на дадено място), 
който е добре известен и се ползва с доверие сред земеделските производители. 
Шотландският модел за използване на консултативна група за управление на 
дифузното замърсяване, състояща се от заинтересовани страни, при изпълнение на 
плана за дифузното замърсяване, има сериозни успехи при практическото управление 
на информационния обмен22. 

Има различни видове възможни посредници за по-добро опознаване на мерките от 
земеделските производители (вж. таблица 2). Така например много може да се 
постигне чрез включване на посреднически групи при даването на указания. 
Използването на земеделски производители, които имат практически опит с добри 
практики, за споделяне на този опит с други земеделски производители може да бъде 
много ефективен начин за насърчаване на възприемането на добри практики 
(партньорски натиск). Създаването на служби за съвети в селското стопанство, 

                                                 

22 Вж.: http://www.sepa.org.uk/water/river_basin_planning/diffuse_pollution_mag.aspx  
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надхвърлящи рамките на настоящата система за съвети в селското стопанство, 
насочени към кръстосано спазване, е от решаващо значение за обмена на знание. За 
създаването и използването на такива служби финансова подкрепа може да се вземе 
от програмите за развитие на селските райони. Друга възможност са специализирани 
консултанти, финансирани от правителството. Препоръчва се освен това да се 
използват изцяло съществуващите услуги за съвети, които често се ценят и от 
земеделските производители. Взаимодействието с учебни заведения се разглежда 
също като възможност да се осигури запознаване с наличната актуална информация 
от страна както на образователните институции, така и на земеделските 
производители. Сдруженията на младите земеделски производители също предлагат 
възможност за образоване на следващото поколение земеделски производители. 

Във всеки случай трябва да се гарантира наличие на солидни услуги за съвети или на 
висококвалифицирани консултанти и достъп на земеделските производители до тях. 

Таблица 2: Видове посредници в сектора на селското стопанство 

Вид посредник Примери 

Посреднически групи 
 

• Групи за управление, ръководени от заинтересовани 
страни (напр. шотландската консултативна група за 
управление на дифузното замърсяване) 

• Местни органи ― речни или рибарски групи 
• Местни административни органи / общински съвет 
• Консултанти (вж. долната колона)  
• Съюзи/организации на земеделски производители 
• Селскостопански камари 
• Неправителствени организации 
• Колективни структури на управление на напоителните 

мрежи 
• Земеделски кооперативи 

Използване на 
партньорския натиск 

• Земеделски производители „първенци“ 
• Посещения на стопанства/примери на добра практика 
• Примери от практиката 

Консултанти  • Заплащане за консултантски/съветващи услуги чрез 
ПРСР 

• Специализирани консултанти, например консултанти по 
агроекология 

• Публични или частни 
Образование  • Курсове по селско стопанство 

• Курсове по екология 
• Сдружения на младите земеделски производители 
• Обучение за опресняване на знанията / професионално 

обучение 
Правителство • Повишаване на осведомеността относно регулаторния 

контрол 
Водна промишленост • Повишаване на осведомеността относно включване на 

разходите за дифузно замърсяване в сметките за 
водоснабдяване 

 

37 



В случаите, когато вече има солидни служби за съвети, те следва да бъдат използвани 
пълноценно за изясняване на различни аспекти, като например определяне на най-
добрите начини за намаляване на въздействието върху околната среда и 
информиране за разходите и ползите от прилагане на мерките или от изменение на 
практиките. Полезен пример за програма за съвети по агроекология е шведската 
програма „Фокус върху хранителните вещества“, която е започнала през 2001 г., а 
към настоящия момент в нея членуват 7 500 земеделски производители. Повече от 
200 специалисти по агроекология помагат на земеделските производители, по-
специално за намаляване на отмиването на хранителни съставки23. 

В региона на Балтийско море проектът „Балтийска политика“ (Baltic Deal), който е 
водещ на стратегията на ЕС за региона на Балтийско море, полага понастоящем 
големи усилия за увеличаване на капацитета на държавите участници за услуги за 
съвети в областта на агроекологията24. 

 

Пример за най-добра практика: „Балтийска политика“ (Baltic Deal) 

Програмата „Балтийска политика ― привеждане на най-добрите селскостопански 
практики в действие“ си поставя за цел да намали притока на хранителни съставки до 
приемливи равнища и по този начин отговаря на стратегията на ЕС за региона на 
Балтийско море, програмата за действие за Балтийско море HELCOM и няколко 
директиви на ЕС. Проектът поставя ударението върху подобряване на екологичното 
състояние на Балтийско море чрез намаляване на загубите на хранителни съставки от 
сектора на селското стопанство, без това да пречи на конкурентоспособността или 
производството, като тази цел бъде постигната по икономически ефективен начин. 
Предлага се това да стане чрез подобряване и засилване на услугите за съвети в 
селското стопанство и демонстрационните дейности, като се посочват и популяризират 
най-добрите земеделски практики. 

Подходът е общ за няколко държави в района на Балтийско море, но се прилага 
различно в зависимост от националните условия. Подкрепата на национално равнище 
се състои главно в помощ за по-нататъшно укрепване на услугите за съвети в селското 
стопанство и засилване на ефективния трансфер на знание относно практиките и 
мерките, които намаляват притока на хранителни съставки към Балтийско море до 
приемливи равнища. 

През 2013 г. програмата „Балтийска политика“ ще предостави нови инструменти за 
консултантите, ще развие мрежата от земеделски стопанства и най-добри практики, 
ще изготви доклади и проучвания, ще организира земеделските производители в 
пилотните зони, ще организира проучвателни посещения за всички заинтересовани 
страни и ще си сътрудничи с други проекти в областта на агроекологията. 

 

                                                 

23 Вж.: http://www.greppa.nu 
24 Вж.: http://www.balticdeal.eu/ 
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Пример за най-добра практика: Долна Саксония (приоритет на доброволните 
мерки и комуникация със земеделските производители) 

Прилагането на програмата от мерки в Долна Саксония си поставя за цел да се 
намали дифузионното замърсяване от селскостопански източници. Сред основните 
мерки за постигането на тази цел са наредбата за торовете (включваща забранени 
периоди, годишни ограничения на излишъците на хектар, ограничен приток) и 
спомагателни мерки. Спомагателните мерки са съобразени с местните условия и имат 
за цел по-бързо постигане на добро химическо състояние. Приоритет е даден и на 
доброволните мерки. 

Възприетата процедура се състои в определяне на необходимото намаляване на 
натоварването с азот като първи етап, последван от извършване на оценка на 
икономическата ефективност. Ефективността се оценява чрез проучване на 
литература и анкети, а оценка на разходите се прави чрез определяне на мерките и 
разглеждане на компенсационните плащания и последиците на базата на 
статистически анализи (проби от почвите и счетоводни данни).  

Участието на заинтересованите страни се осигурява чрез обсъждания в пилотните 
зони в рамките на проекта „WAgriCO“ относно екологичните целеви показатели и 
адекватността на мерките. Включването на заинтересованите страни по-специално 
води до повишаване на приемливостта, икономическата ефективност и обхванатата 
площ.  

Предложените технически мерки включват агроекологични мерки и консултантски 
услуги. Нетехническите мерки включват доброволни (технически) мерки, на които е 
даден приоритет, регулаторни мерки (само ако доброволните мерки се окажат 
неефикасни) и финансови инструменти (като например такса за азот). Евентуална 
такса обаче би нарушила пазара и затова може да бъде разглеждана само ако се 
приложи в целия ЕС. Поради тази причина се препоръчват стимули за насърчаване на 
по-добра нитратна ефективност, но проблем за това е липсата на надеждни 
показатели. 

  

 

Пример за най-добра практика: Изготвяне на екологически наръчник за 
земеделски производители (Югозападна Финландия) 

За да се подобри опазването на водата и да бъдат постигнати целите на РДВ, 
финландското правителство реши, наред с други неща, да даде началото на няколко 
водещи секторни проекта за облекчаване на най-съществените видове натиск, 
определени в ПУРБ. В сектора на селското стопанство от 2008 г. се работи по проект, 
наречен „TEHO“. Проектът е възприел подход на дългосрочно сътрудничество между 
органите по опазването на околната среда и съюза на земеделските производители и 
е насочен по-специално към:  
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•  подобряване на ефективността на настоящата схема за агроекология; 

• тестване на нови мерки за опазване на водата;  

• оценка на въздействието на производството на биоенергия върху опазването на 
 водите;  

•  представяне на подходи и предложения за нова схема за агроекология, която 
  да стартира през 2014 г.  

Един от основните резултати досега е изготвянето на обстоен наръчник по екология за 
земеделските производители. Наръчникът е тестван в 122 земеделски стопанства, 
участващи в проекта. Той обхваща много аспекти, свързани с настоящото състояние 
на опазването на водите от стопанствата и с определяне на необходимите разработки 
за запазване на водите в добро състояние, като например: 

• характеристики на земеделското стопанство (вид селскостопанска дейност, 
 баланси на хранителните съставки на равнище парцел и баланси на изхода на 
 стопанството, карти на риска и на чувствителните зони, площи с наклон и пр.); 

• тест за физическото и биологичното качество на почвата; 

• съществуващи и вече запланувани агроекологични планове и мерки; 

• състояние на опазването на водите и подробно определяне на нуждите за 
развитие на равнище земеделско стопанство; 

• всеобхватен информационен пакет за съответните мерки, които да бъдат 
 предприети. 

Процесът на изготвяне на екологически наръчник за земеделски производители се 
състоеше от посещения в две стопанства, писмен отчет за констатациите и разговори 
по телефона между тези посещения и евентуални допълнителни мерки конкретно за 
всеки отделен случай. 

 

Инструменти за разпространение 

Както бе посочено по-горе, прилагането на мерки в областта на селското стопанство, и 
по-специално на технически мерки, изисква разпространение на голям обем 
информация до земеделските производители. Има голям брой различни инструменти 
за разпространение на информацията, както е показано на следващата таблица 3. 
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Таблица 3: Инструменти за разпространение на информация до земеделските 
производители 

Видове 
инструменти 
за 
разпростране
ние 

Обяснение Предимства 

Уебстраници 

 

При нарастващия брой 
земеделски производители, 
които имат достъп до интернет, 
уебсайтовете могат да бъдат 
ефективни разпространители 

• Динамични и лесни за актуализиране 
• Интерактивни  
• Видеоматериали в YouTube, показващи 

добри практики 

Бюлетини На хартиен или електронен 
носител, редовно 
разпространявани 

• Възможност за актуализиране на 
информацията 

• Целенасочена информация 
Диплянки Информацията в диплянките 

трябва да бъде от такъв 
характер, че да остане валидна 
по-дълго време 

• Възможност за насочване към 
конкретни проблеми или дейности 

• Може да бъдат посветени на местни 
проблеми  

Медии Селскостопански печат 
ТВ/радио 
Публикации на НПО 

• Доказана ефективност 
• Днес сателитните канали се 

съсредоточават и върху проблемите на 
селските райони  

Курсове  Курсове за обучение, работни 
групи, семинари и 
информационни срещи 

• Специфично насочените курсове и 
срещи дават възможност на 
земеделските производители да бъдат 
информирани и да обсъждат 
техническите аспекти и ползите за 
околната среда от мерките, както и 
практическото им изпълнение. 

Демонстрации 
в стопанството 

Демонстрация на практики в 
местни земеделски стопанства  

• Опитът показва, че този инструмент е 
много ефективен  

Използване на 
софтуер и 
компютри 

Компютърни програми за 
проверка на съответствието със 
стандартите и добрите практики

• Използването на софтуер и компютри 
улеснява анализа и консултациите по 
въпросите на околната среда 

Посещения на 
отделни 
стопанства 

Консултант посещава 
стопанството, за да даде 
конкретен съвет, насочен към 
практическите потребности на 
земеделския производител 

• Прякото взаимодействие и 
персоналният подход са ефективни. 
Земеделските производители могат да 
задават въпроси и да предприемат 
последващи действия  

• Връзката между земеделския 
производител и консултанта улеснява 
проследяването на поставените цели 

Занимания на 
малки групи 

Обучение на малки групи 
земеделски производители със 
сходни търговски или 
производствени методи  
 

• Възможност за земеделските 
производители да решат конкретни 
проблеми с помощта на консултанти 
или колеги 

• Предимство са малките разходи за тези 
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прояви, а евентуален недостатък е това, 
че някои земеделски производители 
може да не са готови да обясняват 
своите делови проблеми или да искат 
съвет на групови срещи. 

Телефонна 
линия за 
помощ 

Земеделските производители 
се приканват да се обадят по 
телефона и да зададат 
конкретни въпроси  

• Телефонът за информация е 
икономически изгоден вариант 

• Лицето, което предоставя тази услуга, 
трябва да е компетентно и обучено. 

Контролни 
списъци 

Контролните списъци съдържат 
набор от въпроси или 
констатации, насочени към 
спазване на конкретни 
разпоредби. 

• Този инструмент се използва от 
земеделски производители за 
самоконтрол (напр. в Германия).  

• Използва се от консултанти по време на 
посещения в отделни стопанства (напр. 
в Чешката република, Германия). 

 

 

 

Примери за най-добра практика: Конкретни примери за съществуващи системи 
за разпространение 

• В Германия са разработени голям брой интернет портали, като напр. 
Информационната система за интегрирано производство (ISIP), която е базирана в 
интернет информационна система за растениевъдството. Тази информация 
предоставя информация и възможност за симулация на растителна защита при 
зърнените култури, картофите и захарното цвекло, като за тези култури има и 
широкообхватни системи за предупреждение. 

• Работните групи KTBL в Германия и RISE в Швейцария са разработили системи за 
оценка на земеделските стопанства, включващи методи, които помагат да се 
направи оценка на устойчивостта на селскостопанската дейност, предоставяйки на 
земеделския производител информация относно икономическата, екологичната и 
социалната устойчивост на неговото стопанство25. 

• В италианския регион Емилия Романя (Emilia Romagna) има инструмент в помощ 
на вземане на решения, наречен IRRINET, който е интернет услуга на базата на 
модел на водния баланс и има за цел управление на напояването на полски 

                                                 

25Zapf, R., Schultheiss, U., Doluschitz, R., et al. (2009 г.), „Assessment of sustainability - common 
requirements and comparative evaluation of the systems RISE, KSNL and the „DLG certification 
system for sustainable agriculture“, в:„Reports on Agriculture“, Exercise number 3, декември 2009 г.; 
може да се намери на адрес: 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/Service/ReportsonAgriculture/Volume87/Number
3.html#doc861140bodyText3  

26 http://irrigation.altavia.eu/Docs/CER/Irrinet_testo_documentazione_english_version.pdf 
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култури. Системата е разработена от консорциума за Canale Emiliano Romagnolo и 
достъпна безплатно за всички земеделски стопанства в региона. Тя дава напр. 
съвети относно графика и разпределението на напояването, необходимо за 
осигуряване на висококачествени култури и икономии на вода26. 

 

Пример за най-добра практика: Базирано в интернет ръководство за 
агроекологични мерки, насочени към прилагане на Рамковата директива на ЕС за 
водите (РДВ) (Норвегия) 

Норвегия не е държава-членка на ЕС, но е свързана с Европейския съюз като членка 
на ЕАСТ посредством Споразумението за Европейското икономическо пространство 
(ЕИП). От 2011 г. Норвегия взема пълно участие в Общата стратегия за прилагане 
(CIS) на РДВ. През периода 2007―2009 г. Норвегия прилагаше доброволно РДВ в 
избрани подобласти в цялата страна. Планове за управление на речните басейни за 
подобластите бяха приети от общинските съвети през 2009 г., а през периода 
2010―2015 г. ще бъдат разработени ПУРБ за цялата територия на страната. 
Норвежката агроекологична политика се състои от четиристепенна система. Целите, 
мерките и инструментите се определят на всяка степен с участието на 
заинтересованите страни. Целта на този подход е да има някои изисквания, които са 
задължителни за всички земеделски производители, но същевременно – при активно 
участие на заинтересованите страни – да има възможност мерките да се адаптират 
към местните и регионалните екологични проблеми. Важна цел е да се предприемат 
точните действия на точното място.  

Bioforsk (норвежкият Институт за селскостопански и екологични изследвания) е 
разработил уебсайт с каталог от мерки в селското стопанство, насочени към 
селскостопанските административни органи на регионално и местно равнище, в помощ 
на разработването на ПоМ. Междувременно този уебсайт се превърна в интернет 
страница и за земеделските производители и други заинтересовани страни.  

Уебсайтът е разработен като инструментариум и съдържа общ преглед на различни 
видове агроекологични мерки (като напр. буферни ивици, изградени влажни зони, 
намалена есенна оран), както и обяснения за това как да се подберат правилните 
мерки в зони с различни селскостопански практики. Освен това уебсайтът съдържа 
актуализирани бюлетини по важни въпроси, информация за правни и икономически 
инструменти и препратки към други интернет страници с полезни инструменти.  

Уебсайтът (www.bioforsk.no/tiltak) е достъпен понастоящем само на норвежки език, но в 
момента се работи по съкратена английска версия. 

 

Инструментите за разпространение трябва да отговарят на някои общи изисквани, за 
да бъдат ефикасни и ефективни (вж. таблица 4). 
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Таблица 4: Изисквания при изготвяне на информация, предназначена за 
земеделските производители 

Информацията трябва да 
бъде... 

Това на практика означава... 

лесна за ползване 
 

• Добре представена, за да насърчи активност 
• Да включва голям брой нагледни материали (като напр. 

графики, примери за най-добра практика) 
• Лесна за четене и кратка 
• Привлекателен външен вид 
• Да дава ясни указания по въпроси като финансиране + 

изпълнение 
• Адаптиране на посланията на местно равнище 

последователна  • По всички канали да постъпват едни и същи послания, 
като се отчита обаче, че земеделските производители и 
обществото си поставят и други цели  

• Ясна стратегия 
актуална  • Достъпна  

• Използваният метод трябва да дава възможност за лесно 
актуализиране 

целенасочена и практическа  
 

• Отчитане на вида селскостопанска дейност 
• Тематизиране на основните видове натиск 
• Местно значение 
• Препратки към по-подробна информация 
• Изтъкване на икономическата полза за земеделското 

стопанство, когато това е уместно 
• Посочване на публичните екосистемни услуги, 

предлагани от земеделски производители 

  

При използване на различни инструменти е важно да се изработи стратегия за 
мониторинг на резултатите и оценка на успеха на разпространението. Две съществени 
пречки очевидно се състоят в това, че не са известни основните знания на 
земеделските производители, между които – освен това – може да има големи 
разлики, както и че е трудно да се даде количествен израз на успеха на 
разпространението. Последното би могло да стане чрез преки и редовни разговори със 
земеделските производители, но често това е свързано с доста големи разходи. 

Все пак личните подходи (посещения в стопанствата, разговори, срещи) са често пъти 
по-ефективни от други средства, изискващи не толкова големи разходи, включително 
установяване на контакт със земеделските производители чрез печата или по 
интернет. При организирането на семинари и работни групи е добре да се проучи дали 
информацията да бъде разпространявана чрез прояви с едностранна насоченост 
(напр. насоченост само към РДВ), или да бъде обобщена в срещи с по-широка 
насоченост. 

Повече идеи за примери относно разпространение на информацията могат да бъдат 
намерени в Наръчника на CIS с идеи за администрациите за това как по-добре да 
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бъдат интегрирани въпросите в областта на водите в услугите за съвети в селското 
стопанство, който е достъпен на всички езици на ЕС27. 

В заключение, нито един отделен инструмент за разпространение не може да 
гарантира успех ― най-вероятно ще е необходима комбинация от 
инструменти/съчетание от мерки с някаква форма на контрол за оценка на 
резултатите. 

 

27 Вж.: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/fas/FAShandbook_BG.pdf  


