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Да се подобрят системите за картографиране на земеделските 
земи, съветват одиторите на ЕС 

Системите в страните от ЕС за картографиране на земеделските земи, които са допустими за получаване на 
субсидии, помагат за намаляване на броя грешки в плащанията за земеделските производители, но може да се 
постигнат още подобрения, твърди се в нов доклад на Европейската сметна палата. Системите за идентификация 
на земеделските парцели представляват ключов контролен механизъм на Общата селскостопанска политика. 

Одиторите провериха дали системите за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се управляват добре от 
държавите членки и дали Европейската комисия извършва адекватен мониторинг върху тях. Те посетиха пет държави 
членки: Австрия, Германия (Саарланд и Северен Рейн-Вестфалия), Ирландия, Полша и Обединеното кралство 
(Шотландия). 

Одиторите заключиха, че СИЗП са полезен инструмент за определяне на допустимостта на земеделската земя за 
финансиране, но управлението им може още да се подобри. „Слабостите на системите се отразяват върху 
способността на държавите членки да проверяват допустимостта на земята“, каза г-н Nikolaos Milionis, членът 
на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Надеждните данни са от решаващо значение за 
осигуряването на законосъобразност и редовност на плащанията.“ 

Въпреки че в по-голямата си част сателитните фотографии са актуални, тяхната интерпретация невинаги е надеждна 
или не води до сигурни заключения. Малко на брой СИЗП включват допълнителна информация за правата на 
собственост и аренда, за да се гарантира, че всеки парцел е деклариран от имащия право земеделски стопанин. 
Освен това държавите членки не анализират разходната ефективност на своите системи, за да планират по-добре 
съответните проверки. 

Държавите членки са отбелязали напредък в надграждането на своите СИЗП, за да отговорят на изискванията на ОСП 
за периода 2014–2020 г., но не са ги адаптирали напълно към изискванията за екологизиране. В допълнение, 
одиторите сочат, че някои усилия на Комисията за опростяване на правилата за СИЗП са дали противоречиви 
резултати. 

Чрез подобрени насоки, редовни одити, контрол върху изпълнението на плановете за действие на държавите членки 
и финансови корекции Комисията постига по-добри резултати в своята мониторингова роля. Въпреки това намалява 
надеждността на извършваната от държавите членки ежегодна оценка на качеството във връзка с ефективността на 
техните СИЗП заради слабости в прилаганата методология и недостатъчни проверки и проследяване на 
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изпълнението от страна на Комисията. 

Сметната палата препоръчва на държавите членки: 

• да подобрят надеждността на данните, като усъвършенстват процеса на актуализация и, където е възможно, 
проверяват дали земята е на разположение на земеделския стопанин. 

• с подкрепата на Комисията да създадат рамка за оценка на разходите за функционирането 
и актуализирането на своите СИЗП, за да измерват резултатите от дейността им и ефективността на разходите, 
свързани с подобренията на системата; 

• да осигурят необходимото, за да може техните СИЗП надеждно да идентифицират, регистрират и извършват 
мониторинг на екологично насочените площи, постоянно затревените площи и новите категории земя. 

Сметната палата препоръчва на Комисията:  

• да преразгледа настоящата правна рамка, за да опрости и рационализира някои от правилата за следващия 
период на ОСП; 

• да направи анализ на разходите и ползите, за да определи дали оценката на качеството може да бъде 
подобрена, така че да се постигне по-добро обхващане на парцелите; 

• да подобри осъществявания от нея мониторинг на резултатите от оценката на качеството, като анализира 
всички несъответствия в докладването, извършва последващ контрол, предоставя обратна информация и следи за 
това да се предприемат коригиращи действия. 

Бележка към редакторите 

Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) е ИТ система, базирана на въздушни или спътникови 
фотографии, регистриращи всички земеделски парцели в държавите членки. Тя е ключов контролен механизъм 
в рамките на Общата селскостопанска политика, създаден с цел проверка на допустимостта за отпускане на 
субсидии, свързани с площ, които през 2015 г. възлизат на около 45,5 млрд. евро. В декларацията за достоверност на 
Сметната палата нивото на грешките за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се оценява на 2,9 % 
през 2014 г. Близо половината грешки са свързани с площи. СИЗП играят все по-голяма роля при проверката на 
съответствието с различни екологични задължения. В 28-те държави членки понастоящем функционират 
44 национални или регионални СИЗП, съдържащи над 135 млн. референтни парцела. 

Специалният доклад № 25/2016 „Система за идентификация на земеделските парцели — полезен инструмент за 
определяне на допустимостта на земеделската земя, но управлението ѝ може още да се подобри“ е публикуван на 
23 официални езика на ЕС. 

 


