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Одиторите на ЕС проверяват инструментите за 
управление на рискове и кризи, които спомагат за 
стабилизиране на доходите на земеделските стопани  
Европейската сметна палата извършва одит на инструментите за управление на рискове 
и кризи, използвани в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). Одиторите ще 
разгледат дали прилаганите мерки допринасят ефективно и ефикасно за преодоляване на 
загубите на доходи на земеделските стопани, дължащи се на фактори като екстремни 
климатични условия, заразни болести или политически решения, като например въведената 
от Русия забрана за внос на стоки от ЕС.  

Одитът ще се фокусира върху инструментите, предназначени да прехвърлят част от рисковете за 
земеделските стопани към трети страни, като например застрахователни компании и взаимни 
фондове, както и върху „извънредните мерки“, които подпомагат земеделските стопани 
в кризисни ситуации, като например дисбаланс на пазара, болести по животните или загуба на 
доверието на потребителите. 

„Производствените загуби и политическите решения, като например забраната за внос 
в Русия пряко засягат доходите на земеделските стопани“, заяви Само Йереб, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за доклада. „Предвид ограниченията на бюджета на 
ЕС и новите приоритети, както и все по-екстремните климатични условия, рамката за 
управление на рисковете и кризите в областта на земеделието следва да бъде стабилна 
и съгласувана“. 

При одита ще бъдат разгледани извършените от Комисията оценки на нуждите относно 
управлението на рискове и преодоляването на кризи. Одиторите ще проверят дали 
инструментите за управление на рискове и преодоляване на кризи са добре интегрирани 
и съгласувани помежду си и с мерките на национално ниво. Ще бъде извършен анализ на 
прилаганите практики за управление на риска в ЕС и на извънредните мерки, разработени за 
сектора на производството на плодове и зеленчуци след въведената от Русия забрана за внос. 

Одиторите планират посещения на няколко държави членки и провеждане на срещи 
с управляващите органи и разплащателните агенции в областта на ОСП, както и със 
заинтересовани страни като застрахователни дружества и взаимни фондове. Очаква се 
одитният доклад по тази тема да бъде публикуван през втората половина на 2019 г. 



BG 

 
 
 

 

2 

Бележки към редакторите 

В периода 2014—2020 г. общият размер на публичните средства по програмите за развитие на 
селските райони (финансиране от държавите членки и съфинансиране от ЕС), заделени за 
застраховане, взаимни фондове и стабилизиране на доходите, е 2,5 млрд. евро. 

Разходите на ЕС за извънредни мерки в сектора на производството на плодове и зеленчуци за 
периода 2015—2017 г. са в размер на 459 млн. евро. 

 


