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Унищожаване на
популацията

и застаряване

Опасност от бедност и
социално изключване

Достъп до железопътната
инфраструктура и железопътните

услуги

Победителите в заетостта ... и 
губещите
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Социалните
предизвикателства на
нашите селски
райони



Някои числа

Унищожаване на
популацията

и застаряване
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Промени от 2009 г. до 2014 г. в градското и селското население

Дял на стопанствата по възрастова група
на мениджъри (ЕС-27, 2013 г.)
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Опасност от бедност и
социално изключване

Някои числа



Някои числа

Победителите в заетостта ... и 
губещите
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Дял на заетостта в селското стопанство, горското стопанство и 
риболова в ЕС-28 по видове региони



Някои числа

Достъп до железопътната
инфраструктура и 

железопътните услуги
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* Европейски социален фонд:
ЕИО: Европейска икономическа общност
ЕЗФРСР: Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони

Общ бюджет на ЕС 
за социално 
включване

https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9#



Развитие на селските 
райони
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Приоритет 6 „Социално
включване, намаляване на
бедността и икономическо
развитие“
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Примери за проекти за
социалното включване
в развитието на 
селските райони

Проект за социално земеделие в 
селските райони на Австрия
подчертава потенциала на услугите за
социално включване - Използване на
селското стопанство като основа за
осигуряването на различни видове
здравни и образователни терапии.
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Финландски проект за 
селска терапия 



Примери за проекти за
социалното включване 
в развитието на 
селските райони

Услуги за специални нужди: Проектът
за развитие на селските райони
осигурява ценна подкрепа за преходни
грижи в селските райони в Испания
Средствата от испански ПРСР помогнаха да
се създаде обществено място, където хората
с тежки увреждания да могат да получат
основна грижа, както и образователно и 
професионално трудово обучение.
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Примери за проекти за
социалното включване 
в развитието на 
селските райони

Координиране на грижата за селските райони: проектът
LEADER насърчава сътрудничеството между социалните
служби в Белгия
Целите на проекта бяха насочени към подобряване на
достъпността на услугите за подкрепа на селските общности. 
Четири организации обединиха усилията си в проекта „House-
Care-Net-Work“ и опита си в благосъстоянието, жилищната
подкрепа, семейните грижи и социалните услуги.
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Примери за проекти за
социалното включване 
в развитието на 
селските райони

Работно обучение и настаняване в селска Италия
Проектът „Terre e Comuni“ (земя и общини) осигури обучение и 
настаняването на млади безработни имигранти и местни хора в 
Frosinone, централна Италия. Това доведе до ново
Сдружение, работещо в тясно сътрудничество с местния център
за предоставяне на убежище, за да осигури нови възможности
на младите имигранти.
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Примери за проекти за
социалното включване 
в развитието на 
селските райони
Икономически ефективни мобилни здравни услуги в 
селските райони на Финландия – „Маллу обхожда участъка 
си“ предоставя лесен достъп до медицински услуги на хора в 
селските райони на Финландия, използвайки автобуса Маллу. 
Автобусът е посрещнал важни нужди сред селското население, и 
предоставя на социалните и здравните власти жизненоважна
информация за нуждите на селското здравеопазване.

Още проекти в уебсайта на Европейската мрежа за развитие на
селските райони http://enrd.ec.europa.eu/ 17

http://enrd.ec.europa.eu/
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При споделено управление
националните и регионалните власти
могат също да използват ресурсите на
ОСП в двата стълба, за да ангажират
участниците в Корпуса на
солидарността

т.е. действия за
развитие на селските

райони, като например
LEADER или

сътрудничество

3,6 милиона евро (1,8 евро за всяка фаза) от
ЕЗФРСР в подкрепа на участниците в 
Корпуса на европейската солидарност, 
ангажирани със солидари дейности в 
селското стопанство, горското стопанство
или развитието на селските райони. 

Корпус на европейската
солидарност



• 1. Социалните предизвикателства на
нашите селски райони

• 2. Как се справя нашата политика за
развитие на селските райони

• 3. Социалното включване в бъдещата
ОСП

ИНДЕКС

19



„Изключително важно е следващата
Многогодишна финансова рамка на ЕС
след 2020 г. да отчита необходимостта
от развитие на услугите в селските и
отдалечените райони, за да се
предотврати обуржоазяването и да се
насърчава равен достъп до услуги,
независимо от мястото на пребиваване
на физическите лица.

Това предполага необходимостта от
предоставяне на набор от
индивидуализирани услуги за подкрепа,
които да отговорят на специфичните
нужди на населението и да насърчават
общото им благосъстояние“.

Доклад на EASPD 
за селските 
райони
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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛАГИ ЗА 
ГРАЖДАНИ НА ЕС

ОСП
Съществува ли обща 
рамка на политиката 

на равнище ЕС, 
позволяваща 

адаптиране към 
местните условия

Осигурява подкрепа
за приходите и 

конкурентоспособнос
тта на стопанствата, 
като същевременно

насърчава
устойчивото селско

Подкрепя развитието 
на селските райони в 

целия ЕС

Позволява
функционирането на
единния пазар и да

се говори в един
глас в международен

мащаб

Земеделие
на ЕС

КЛИМАТ & ЧИСТА ЕНЕРГИЯ И

СРЕДА

УПРАВИТЕЛ

48% ОТ ЗЕМЯТА НА ЕС

БИО И 

ЦИРКУЛЯРНА 

ИКОНОМИКА

ЕДИНИЧЕН ПАЗАР

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗА 500 МИЛИОНА ПОТРЕБИТЕЛИ

ИЗНОС НА EU AGRI-

FOOD ПОЧТИ 138 МЛРД. 

ЕВРО

44 МИЛИОНА РАБОТНИ

МЕСТА ПО ХРАНИТЕЛНАТА 

ВЕРИГА

Обща 
селскостопанска 
политика (ОСП).

365 млрд. 
евро за

периода
2021-2027 г.
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Обща селскостопанска
политика (ОСП) след 2020
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* Индикатор за въздействието 25: насърчаване на селското включване (индекс на бедността в 
селските райони)
* Индикатор за резултатите 35: Брой на хората от малцинствени и/ или уязвими групи, които
се възползват от подкрепяните проекти за социално включване



Обща селскостопанска
политика (ОСП) след 
2020
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new menu
- Месо
- Риба
- Зеленчуци
- Плод



25

Комитет
за мониторин



„Никой не трябва
да бъде изоставен“
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Thank you for
your attention!

HTTPS: //ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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Благодарим ви за 
вниманието!

https://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
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