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PLĂȚI ANUALE PENTRU RESTRICȚII STABILITE ÎN
SITURILE NATURA 2000

LOCAŢIE:
Siturile Natura 2000
din Bulgaria (33% din
teritoriul național)

SISTEM HNV:
NIVEL DE IMPLEMENTARE:
Pășunat extensiv și 333.884 ha în siturile
cosit
Natura 2000 au primit
sprijin în anul 2014. 10.217
de fermieri care au aplicat

FACTORI DE SUCCES:
Angajamentul guvernamental și
finanțarea, plățile anuale care nu
leagă agricultorii de angajamente
pe termen lung, insistența ONGurilor asupra implementării măsurii

INTERVAL DE TIMP: din 2011 - până la sfârșitul perioadei de programare actuale (2020).

Figura 1. Situri Natura 2000 în Bulgaria
Sursa: Comisia europeană

Figura 2. Dealurile Besparski, Bulgaria
Sursa: www.step-bg.bg/en/

SCURTĂ DESCRIERE A INOVAŢIEI
Măsura Natura 2000 este se adresează siturilor cu
ordine de desemnare în vigoare și în care există
restricții specifice privind utilizarea terenurilor
agricole. Plățile depind de restricțiile enumerate în
ordinele de desemnare, precum și de localizarea
geografică a sitului. În prezent, măsura se referă
numai la Schemei de plată unică pe suprafață.
Pentru pășuni, plățile variază între 17 și 108 EUR/ha.
Plățile pentru siturile Natura 2000 din zonele care se
confruntă cu constrângeri naturale sau de altă
natură sunt mai mici decât în zonele fără
constrângeri (presupunând că pierderea veniturilor
este mai mică).

Măsuri similare Planului de Dezvoltare Rurală din
Bulgaria sunt puse în aplicare în doar alte 14 state
membre din Uniunea Europeană. Măsura Natura
2000 compensează fermierii pentru următoarele
restricții: interzicerea îndepărtării caracteristicilor
peisajului (garduri vii, arbori unici și de grup);
interzicerea cositului înainte de 1 iulie; interzicerea
aratului și împădurirea pajiștilor, a pășunilor și a
bunurilor comune și transformarea acestora în teren
arabil și/sau culturi permanente; interzicerea
utilizării pesticidelor și îngrășămintelor minerale în
pășuni și pajiști; Interzicerea cositului înainte de 15
iunie sau 15 iulie (în funcție de regiune) de la
periferie până la centru cu tehnologie în mișcare
rapidă.
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CONTRIBUŢIA INOVAŢIEI PENTRU AGRICULTURA CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ
 Terenurile agricole HNV acoperite de această măsură cresc în mod constant. Astfel, în 2015 au fost
sprijinite 410.442 ha (o creștere de 18% față de 2014).
 Măsura Natura 2000 sprijină, de asemenea, pășunile din afara stratului de eligibilitate pentru pilonul 1 al
Schemei de plată unică pe suprafață.
 Măsura contribuie indirect la îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor cu privire la practicile agricole
favorabile naturii.

Figura 3. Evoluția cererilor depuse și aprobate, respectiv evoluția suprafețelor care au
beneficiat de sprijin în cadrul măsurii Natura 2000 în Bulgaria
Sursa: www.step-bg.bg/en/

FACTORI CRITICI DE SUCCES
• Măsura Natura 2000 a fost implementată la inițiativa ONG-urile de conservare a naturii în urma unui
proiect cu finanțare europeană dezvoltat în două regiuni - Western Stara Planina și dealurile Besparski;
• Procedura de aplicare simplă și ușor de înțeles de către agricultori;
• Angajamentele din cadrul măsurii Natura 2000 sunt anuale, astfel încât mulți agricultori preferă să aplice
pentru această măsură în loc să își asume un angajament agro-mediu de cinci ani, deși plățile în cadrul
măsurii Natura 2000 sunt mai mici.

LECŢII ÎNVĂŢATE PRIN IMPLEMENTAREA INOVAŢIEI
Ţ

• Agricultorii doresc măsuri simple și ușor de înțeles. Ei preferă angajamente pe termen scurt din partea lor,
și nu pe termen lung pe aceleași terenuri;
• Măsura Natura 2000 ar putea fi un instrument eficient pentru a sprijini atât conservarea biodiversității,
cât și veniturile agricultorilor din terenurile agricole VNV, însă plățile trebuie să fie recalculate pentru a
ține seama de condițiile de eligibilitate a pășunilor și de intensitatea sistemelor agricole.

Detalii suplimentare şi contact:
Departament Ştiinţe Economice, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca Tel. 0264 596384, int. 281
http://econ.usamvcluj.ro
https://www.facebook.com/AgriculturaHNV
Mugurel JITEA, coordonator proiect, email: mjitea@uamvcluj.ro
Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorilor, Agenția Executivă pentru Cercetare nefiind
responsabilă pentru nicio utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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