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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (точки I—XI) 

Отговори на Комисията:  

Общ отговор на Комисията на краткото изложение 

Общата селскостопанска политика (ОСП) е истинска европейска политика, тъй като държавите 
членки обединяват ресурсите си, за да провеждат единна обща политика с единен европейски 
бюджет.  

При 6,6 милиона бенефициенти на ОСП разходите по Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) се изпълняват при споделено управление чрез цялостна система за управление и 
контрол, която има за цел да се гарантира законосъобразността и редовността на разходите 
по ОСП.  

Когато Комисията изпълнява бюджета при споделено управление, задачите по изпълнението 
се споделят между нея и държавите членки. От държавите членки се изисква да предприемат 
всички необходими мерки, за да се гарантира, че действията, финансирани от бюджета на ЕС, 
се изпълняват правилно и ефективно и в съответствие с правилата на ЕС. Те са задължени да 
разполагат със системи за предотвратяване, откриване и коригиране на нередности и измами. 
Законодателството в областта на ОСП предвижда, че те акредитират разплащателни агенции, 
които са специализирани органи, отговарящи за управлението и контрола на средствата на 
Съюза, по-специално за плащанията към бенефициентите и финансовото отчитане пред 
Комисията. 

В същото време сертифициращите органи, определени от държавите членки, предоставят 
ежегодно становище относно пълнотата, точността и достоверността на годишните отчети на 
съответната разплащателна агенция, правилното функциониране на нейната система за 
вътрешен контрол, както и законосъобразността и редовността на разходите, декларирани 
пред Комисията.  

Позицията на Комисията е, че заграбването на земи не представлява проблем, присъщ на 
злоупотребата с конкретни слабости на законодателството в областта на ОСП. Това явление е 
по-скоро свързано с възможни недостатъци на правните системи, надзора и защитата на 
личните права в държавите членки и следователно трябва да бъде разглеждано от 
държавите членки в рамките на общ подход на върховенството на закона, ако е подходящо. 

При одитите за акредитация, извършвани от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на 
селските райони“ (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), се разглеждат мерките за 
борба с измамите, прилагани от разплащателните агенции в контекста на компонентите на 
критериите за акредитация, по-специално по отношение на вътрешната среда, одобряването 
на заявления и мониторинга (оценката на риска се извършва на етапа на планиране, за да се 
определят областите, върху които да се съсредоточи вниманието по време на одита — рискът 
от измама винаги се взема предвид на етапа на планиране). Когато бяха от значение, 
констатациите и препоръките на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ доведоха до 
прилагането от разплащателните агенции на планове за коригиране или подобрение. 

Равнището на подробност на докладването се основава на професионалната преценка на 
сертифициращите органи. Ако работата на сертифициращите органи не доведе до никакви 
констатации, от сертифициращите органи не се изисква да предоставят допълнителни 
подробности за извършената работа. 
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Комисията насърчава възприемането на подхода на „проверки чрез мониторинг“ още от 
2018 г. Освен че предоставя безплатен достъп до услугите за достъп до данни и информация 
(DIAS) по „Коперник“ за целите на мониторинга на ОСП, Комисията разработи ръководство, 
организира различни срещи и уебинари със заинтересовани страни и стартира 
информационна инициатива „Проверки чрез мониторинг“ за 2021 г. за справяне с 
предполагаеми или действителни технически пречки при използването на данни от 
сателитите „Сентинел“ за мониторинг на ОСП. В резултат на това през 2021 г. възприемането 
на подхода на „проверки чрез мониторинг“ в държавите членки се увеличи два пъти в 
сравнение с това през 2020 г., като по този начин надхвърли междинната цел на Комисията 
до 2022 г. да бъдат обхванати 10 % от използваната земеделска площ. 

Комисията приема препоръките на ЕСП.  

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—23) 

Отговори на Комисията: 

09. Понятието „измама“, засягаща финансовите интереси на Съюза, е определено в член 3 от 

Директива (ЕС) 2017/1371 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на 
Съюза, по наказателноправен ред (Директивата за защита на финансовите интереси) по 
отношение на всяко действие или бездействие, което се отнася до: i) разходите, несвързани с 
възлагането на обществени поръчки, и ii) разходите, свързани с възлагането на обществени 
поръчки. „Другите престъпления (изпирането на пари, пасивната и активната корупция, 
присвояването), засягащи финансовите интереси на Съюза“, както са описани в член 4 от 
Директивата за защита на финансовите интереси, следва да се разглеждат заедно. 

11. Понятията „вътрешна“ и „външна измама“, използвани от ЕСП, не съвпадат с понятията 

„вътрешни“ и „външни разследвания“, извършвани от OLAF, както са определени в член 4 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 883/2013. 

ПЪРВО ТИРЕ — въпреки че нарушенията на професионалната тайна или пасивната 

корупция в много случаи може да бъдат свързани и с измамническо поведение, това не 
винаги е така при недекларираните конфликти на интереси. 

ВТОРО ТИРЕ — в Директивата за защита на финансовите интереси се прави разлика между 

измамите по отношение на всяко действие или бездействие, което се отнася до: i) разходите, 
несвързани с възлагането на обществени поръчки, и ii) разходите, свързани с възлагането на 
обществени поръчки. Следва да се счита, че „другите престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза“, например активната корупция, попадат в това определение. 

13. ПЪРВО ТИРЕ — въпреки че Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските 

райони“ (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) носи крайната отговорност за ОСП, тя 
споделя управлението на политиката с разплащателните агенции в държавите членки. От 
2015 г. насам независими сертифициращи органи в държавите членки изразяват годишни 
становища относно редовността на разходите на разплащателните агенции. 

ВТОРО ТИРЕ — Европейската служба за борба с измамите (OLAF) провежда 

административни разследвания на измама, корупция и всякаква друга незаконна дейност, 
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засягаща финансовите интереси на ЕС, както и на тежки нарушения в рамките на 
европейските институции. 

23. Във връзка с констатацията на ЕСП за непълнота на данните, публикувани в докладите 

относно ЗФИ, в отговора на специален доклад 01 на ЕСП от 2019 г. Комисията обясни, че 
недокладването на определени случаи през година x не означава, че конкретният случай 
изобщо няма да бъде докладван. Това е причината при изготвянето на доклада относно ЗФИ 
анализът да обхваща най-малко пет години, за да се сведе до минимум въздействието на 
такова недокладване, и поради тази причина се счита, че последиците от това недокладване 
(несвоевременно докладване) оказват само ограничено въздействие върху оценките относно 
разкриването, което не засяга в значителна степен заключенията на Комисията. 

Комисията счита, че докладът относно ЗФИ е най-точният наличен инструмент за оценка на 
въздействието на измамите при средствата от ЕС. 

ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 24—27)  

Няма отговори на Комисията.  

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ (точки 28—105) 

Отговори на Комисията: 

30. Комисията би искала да отбележи, че грешките не са измама. 

Комисията препраща към своя отговор в годишния доклад на ЕСП за 2019 г., точка 6.36, и 
отбелязва оценката на ЕСП, че рискът от измама е по-висок за областите, в които обикновено 
се прилага съфинансиране въз основа на възстановяване на разходи, а не в областта на 
директните плащания и разходите за развитие на селските райони, които представляват по-
голямата част от разходите по ОСП. 

Следва да се припомни, че съгласно действащата нормативна уредба в областта на ОСП 
когато става дума за плащания, основани на възстановяване на разходи, се прилагат сложни 
условия и правила за допустимост, когато е необходимо помощта да се насочи, за да се 
постигнат амбициозни цели на политиката. Поради това е необходимо да се постигне баланс 
между законосъобразността и редовността и постигането на целите на политиката, като 
същевременно се отчитат разходите за изпълнение. За периода 2023—2027 г. Комисията 
предприема стъпки за това, като насърчава използването на опростени варианти на 
разходите и като опростява ОСП. 

ФИГУРА 6 — ФАКТОРИ, КОИТО ОКАЗВАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕРЕДНОСТИТЕ И 

ИЗМАМИТЕ 

Комисията припомня съществената роля на интегрираната система за администриране и 
контрол (ИСАК), включително на системата за идентификация на земеделските парцели 
(СИЗП), за поддържане на нисък риск от грешки при плащанията по ОСП въз основа на площ 
(директни плащания и част от мерките за развитие на селските райони), както е признато от 
ЕСП. 
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Вж. отговора на Комисията по точка 30.  

31. Комисията посочва, че изкуственото създаване на условия за изпълнение на критериите 

за допустимост е нередност и не е непременно измама. В същото време предоставянето на 
невярна информация с цел неоснователно възползване от помощта по ОСП наистина 
представлява специфичен случай на измамническо поведение. 

Каре 3 — Примери за симулиране на дейности и фалшифициране на документи с 
цел получаване на средства от ЕС 

Комисията посочва, че случаят със Словакия, описан в каре 3, е пример за ефективно 

работеща система за управление и контрол в държавата членка, чрез която по надлежен 

начин са предотвратени вредните последици за финансовите интереси на ЕС и случаят е 

докладван правилно съгласно действащите процедури. 

40. С цел да се гарантира безопасно прилагане на мярката за популяризиране на виното, 

през 2016 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ публикува насоки1 относно 
националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор, по-специално относно 
мярката за популяризиране. Освен това през 2021 г. ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“ публикува бележка до делегатите на държавите членки относно „техническите 
проблеми, открити в областта на популяризирането на виното в трети държави“. Това следва 
да допринесе за намаляване на рисковете по отношение на прилагането на мярката за 
популяризиране в лозаро-винарския сектор. 

ПЪРВО ТИРЕ — разходите, свързани с разходите за персонал, са законово ограничени до 

50 % от общите разходи за приложената мярка за популяризиране. 

ВТОРО ТИРЕ — проверките на място в държави извън ЕС са уредени в Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Няма конкретно задължение/цел за минимален 
брой на проверките, при които се формират извадки за операции, осъществявани в трети 
държави. Освен това съгласно регламента не се изискват проверки на място на мястото, 
където се изпълняват действията, а само в помещенията на бенефициента или на 
организиращия орган. Проверките на място при популяризирането на вино в трети държави не 
са съсредоточени върху проверката на операцията на място. 

ТРЕТО ТИРЕ — член 41 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 съдържа специални 

изисквания, когато дейностите по популяризиране се извършват от организиращ орган. 

42. Комисията потвърждава, че наличието на хектари, отговарящи на условията за 

подпомагане, на разположение на земеделския производител представлява изискване за 
разпределяне на права на плащане и за активиране на права на плащане за целите на 
получаването на съответното плащане по схемата за основно плащане (СОП) или за 
получаването на плащане по схемата за единно плащане на площ (СЕПП). 

Каре 5 — Какво означава „заграбване на земи“? 

                                                 
1  Достъпни на адрес https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf
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Явлението „заграбване на земи“ е по-широко от концентрацията на земеделски земи и 

подкрепа в ръцете на малко бенефициенти, за която Комисията е наясно (около 80 % от 

директните плащания са концентрирани в 20 % от бенефициентите на ОСП, като това 

отразява разпределението на собствеността върху земята). ОСП за периода 2014—2022 г. 

доведе до значително преразпределение на директните плащания към по-малките 

земеделски производители и към райони с природни ограничения в сравнение с периода 

2011—2013 г. С новата ОСП да периода 2023—2027 г. се продължава стремежът към 

подобряване на справедливостта на разпределянето на директните плащания чрез 

инструменти като горна граница, намаляване на плащанията и по-специално чрез прилагане 

на допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост. 

По отношение на „заграбването на земи“ и измамническите практики Комисията би искала да 

отбележи, че има разлика между незаконно придобиване на земя (което предполага 

получаване на законен документ за собственост върху земята чрез престъпни действия, 

например насилие или сплашване) и впоследствие действително изпълняване на условията за 

допустимост, от една страна, и това само да се претендира, че са изпълнени условията за 

допустимост, като се представят подправени и/или фалшифицирани документи, от друга 

страна. Второто би могло да е проблем, който може да се открие с мерките на 

разплащателната агенция за борба с измамите. 

47. Комисията приветства положителната оценка на ЕСП за ролята на интегрираната система 

за администриране и контрол (ИСАК) и на системата за идентификация на земеделските 
парцели (СИЗП) за предотвратяването и намаляването на нивата на грешки. Моля, вижте също 
отговора на Комисията във връзка с фигура 6. 

49. Комисията споделя мнението на ЕСП, че наистина е вероятно тези начини, по които се 

правят опити за незаконно извличане на печалба при средствата от ЕС (например 
измамниците да се стремят да придобият земеделски земи незаконно и след това да поискат 
подпомагане), да са резултат от ефективна система за управление и контрол, като например 
ИСАК-СИЗП, която е принудила „измамниците“ да намерят различни начини да получават 
помощта. Много често тези различни начини излагат измамниците на по-висок риск да бъдат 
разкрити и от по-тежки санкции (включително дългогодишни присъди за лишаване от 
свобода). Като цяло това доказва устойчивостта на системата. 

ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ФИГУРА 7 И ТОЧКИ 50—51: 

По отношение на „заграбването на земи“ и измамническите практики Комисията би искала да 
отбележи, че има разлика между незаконно придобиване на земя (което предполага 
получаване на законен документ за собственост върху земята чрез престъпни действия, 
например насилие или сплашване) и впоследствие действително изпълняване на условията за 
допустимост, от една страна, и това само да се претендира, че са изпълнени условията за 
допустимост, като се представят подправени и/или фалшифицирани документи, от друга 
страна. Второто би могло да е проблем, който може да се открие с мерките на 
разплащателната агенция за борба с измамите. 

Каре 6 — Пример за земя, заявена неправомерно в Италия 
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ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ извърши последващи действия във връзка със 

ситуацията в Италия, представена в каре 6, в два одита, единият от които доведе до 

финансова корекция в размер на 158 милиона евро, а другият — до финансова корекция в 

размер на 21 милиона евро. Следователно бюджетът на ЕС е бил защитен по подходящ начин 

чрез съвместните действия и координираната работа на OLAF и ГД „Земеделие и развитие на 

селските райони“. Това е още един пример за това как Комисията дава възможно най-висок 

приоритет на борбата с измамите и на защитата на финансовите интереси на ЕС. 

52. Проблемите, описани в каре 7, не са непременно свързани със слабости в извършваните 

от разплащателните агенции проверки, а по-скоро с недостатъци в начина, по който се 
управляват собствеността върху земята и наемането на земя в конкретната държава членка. 
Акцентът следва да бъде върху спешната необходимост от подобряване на тези системи, а не 
върху разглеждането на механизмите за контрол на разплащателната агенция сами по себе 
си. 

53. Естеството на правоотношението, което би определило, че допустимите хектари, 

отговарящи на условията за подпомагане, са на разположение на земеделския производител, 
не е определено нито в Регламент № (ЕС) 1307/2013, нито в правната уредба на новата ОСП 
за периода 2023—2027 г. (Регламент (ЕС) 2021/2115 за подпомагане на стратегическите 
планове), тъй като не е възможно да се намери общо правило, което да е съвместимо с всички 
национални законодателства. Изчерпателните изисквания също биха били в противоречие с 
концепцията за новия модел за осъществяване на ОСП. Въпреки това, в съответствие с 
принципа на свободата на договаряне, всички законно съществуващи форми, при които 
земеделската земя е на „разположение“ съгласно националното законодателство, отговарят 
на условията в това отношение. Те може да включват, но не се ограничават до собственост, 
договор за концесия на земя, договор за наем в писмена форма, лизингов договор в устна 
форма или друга форма на устно споразумение, неоспорено владение, ако е позволено от 
националното законодателство, или други национални правни форми, правна традиция и/или 
правни обичаи. 

54. Комисията отново подчертава значението на подходящите системи за контрол на 

управлението, които държавите членки трябва да въведат, за да се предотвратяват и 
откриват нередности и да се защитават на финансовите интереси на Съюза. Поради тази 
причина проверките не следва да са ограничени до случаите на двойни заявления. 
Независимо от това формата на проверките на заявленията за подпомагане и на проверките 
на изпълнението на изискването за наличие на хектари, отговарящи на условията за 
подпомагане, на разположение на земеделския производител се избира по усмотрение на 
държавите членки. 

55. При споделеното управление на държавите членки се предоставя гъвкавост да 

организират своите системи за контрол. Следователно несъответствията в методите се 
отразяват в различните национални системи. Що се отнася до момента на извършване на 
проверките, Комисията насърчава държавите членки да осигурят насоченост към 
нередностите, а не да ограничават проверките до случаи на двойни заявления. Всъщност 
държавите членки се приканват да изпълняват общото си задължение да извършват 
ефективни и систематични административни проверки, в това число по отношение на 
изпълнението за изискването земята да е на разположение законосъобразно, въпреки правото 
им на преценка и правото да приемат за дадено, че хектарите, отговарящи на условията за 
подпомагане, са на разположение на заявителя. 
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56. В случай на двойни заявления държавите членки трябва първо да определят кой 

разполага законно с хектарите, отговарящи на условията за подпомагане. Ако един от 
заявителите няма юридическо право, той/тя не може да претендира, че въпросната земя е на 
негово/нейно законно разположение. Второ, ако две страни могат да докажат 
правоотношение по отношение на земята, националните органи трябва да определят кой 
притежава правомощията за вземане на решения по отношение на селскостопанските 
дейности, извършвани върху тези хектари, и кой получава печалбите и поема финансовите 
рискове, свързани с тези дейности, в съответствие с принципите, установени в дело C‑61/09 
Landkreis Bad Dürkheim. 

58. Разплащателните агенции трябва да проверяват дали върху земеделската земя се 

извършват селскостопански дейности като част от проверките, които трябва да се извършват 
във връзка с условията за допустимост. След това тези системи за контрол се одитират 
редовно от сертифициращите органи и, ако е необходимо, подлежат на одити от Комисията. 
След това се прилагат финансови корекции, ако се установи, че тези механизми за контрол са 
недостатъчни. 

Каре 8 — Пасищата и планинските райони са земи с по-висок риск от измами 

Освен в разследванията на OLAF, този тип въпроси (например привлекателността на пасищата 

и планинските райони за измамници) се разглеждат и в одитите на Комисията, и се прилагат 

финансови корекции, докато проблемът бъде отстранен и бюджетът на ЕС бъде напълно 

защитен. Много често това се прави в контекста на планове за действие, които държавите 

членки трябва да изпълнят под надзора на Комисията, за да се осигури пълно и бързо 

отстраняване на откритите недостатъци. 

ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ТОЧКИ 59—61 

Комисията би искала да отбележи, че трябва да се направи ясно разграничение между 
установена измама и нередности, за които съществуват подозрения, че са измами. Измамата 
може да бъде разследвана само от органи, компетентни да разследват такива случаи, напр. 
OLAF, Европейската прокуратура или органи за борба с измамите и правоприлагащи органи на 
държавите членки. Тя може да бъде установена единствено с окончателно решение на 
административен или наказателен съд.  

От дванадесетте случая, изпратени на OLAF, до момента OLAF е приключила две разследвания 
с финансови препоръки към ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ да организира 
възстановяването на неправомерно изплатената сума. В тези два конкретни случая OLAF 
потвърди наличието на нередности, но не намери доказателства за измама. За останалите 
десет случая все още е в ход разследване, поради което Комисията не може да даде повече 
коментари. 

Освен това Комисията отбелязва положителния факт, че през последните две години 
процентът на грешка, докладван от ЕСП по функция „Природни ресурси“, е бил близък до 
прага на същественост (1,9 % през 2019 г. и 2 % през 2020 г.) и е съответствал на процента 
на грешка, докладван от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в нейния годишен 
отчет за дейността. 

Комисията отчита, че ЕСП не счита, че има правомощия да разследва измами. Същото важи и 
за одиторите от Комисията. 
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62. По отношение на действията, предприети от Комисията във връзка с измамите по 

отношение на ОСП, Комисията счита, че има обща представа за измамите и за рисковете от 
измами, и продължава да предприема активни действия и да наблюдава риска от измами при 
разходите по ОСП. 

ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ТОЧКИ 65—69: 

Комисията отбелязва, че „заграбването на земи“ не представлява проблем, присъщ на 
злоупотребата с конкретни слабости на законодателството в областта на ОСП. Това явление е 
по-скоро свързано с възможни недостатъци на правните системи, надзора и защитата на 
личните права в държавите членки и следователно трябва да бъде разглеждано от 
държавите членки в рамките на общ подход на върховенството на закона, ако е подходящо. 

По отношение на въпроса за „заграбването на земи“ като цяло, в годишния доклад на ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ за 2020 г. относно стратегията за борба с 
измамите ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ изложи съвсем различната 
концепция, че „заграбването на земи“ „не представлява проблем, присъщ на конкретни 
слабости на законодателството в областта на ОСП“. 

Както ЕСП признава в точка 56, Комисията е предприела стъпки да предостави на държавите 
членки насоки за справяне с проблеми със заграбването на земи, когато са свързани с 
въпроса за „земя на разположение“. 

По отношение на „заграбването на земи“ и измамническите практики Комисията би искала да 
отбележи, че има разлика между незаконно придобиване на земя (което предполага 
получаване на законен документ за собственост върху земята чрез престъпни действия, 
например насилие или сплашване) и впоследствие действително изпълняване на условията за 
допустимост, от една страна, и това само да се претендира, че са изпълнени условията за 
допустимост, като се представят подправени и/или фалшифицирани документи, от друга 
страна. Второто би могло да е проблем, който може да се открие с мерките на 
разплащателната агенция за борба с измамите. 

ФИГУРА 9 — ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА НАСОКИТЕ НА ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 

Комисията посочва, че е наясно с важността на подкрепата, която трябва да бъде 
предоставена на държавите членки, и поддържа тесен контакт с разплащателните агенции на 
държавите членки, за да предоставя необходимата подкрепа в съответствие с получените 
искания. 

74. Комисията счита, че е улеснила обмена на най-добри практики по отношение на мерките 

за борба с измамите от 2019 г. насам на конференциите на разплащателните агенции, когато 
провеждането им е било възможно с оглед на ограниченията във връзка с COVID-19, като 
например на конференцията през октомври 2020 г., на която разплащателната агенция на 
Хърватия изнесе презентация. Обмен е осъществен и по време на срещите на мрежата за 
обучение. Освен това през 2021 г. отново започна провеждането на семинари относно 
борбата с измамите, а ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ винаги е отговаряла на 
исканията в този смисъл, получени от държавите членки. Всъщност през 2022 г. се 
организират други семинари въз основа на получените искания. 

ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ТОЧКИ 75—78: 



 

10 

Комисията наблюдава мерките за борба с измамите, прилагани от държавите членки, 
чрез работата на сертифициращите органи. 

Върху националните мерки за борба с измамите се осъществява постоянен надзор чрез 
работата на сертифициращите органи и техните годишни доклади до Комисията. 

Този надзор се извършва в съответствие с подхода, описан по-долу в настоящия документ, и в 
съответствие с действащите законови разпоредби: 

Разплащателните агенции са правно задължени да въведат мерки за борба с измамите. За да 
подкрепи разплащателните агенции при въвеждането на подходящи мерки, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“ предостави на държавите членки насоки относно прилагането 
на критериите за акредитация по отношение на мерките за борба с измамите. 

Комисията подчертава, че когато става въпрос за мерки за борба с измамите, държавите 
членки са водещи при споделеното управление. Насоки 1 относно критериите за акредитация 
е документ, в който са представени минималните изисквания, очаквани от сертифициращите 
органи по отношение на прегледа на всички критерии за акредитация, в това число на 
предотвратяването и откриването на измами. По-конкретни насоки за държавите членки по 
отношение на мерките за борба с измамите, в които са включени най-добри практики, бяха 
предоставени например по време на срещата на експертната група през ноември 2021 г. 

Равнището на подробност на докладването се основава на професионалната преценка на 
сертифициращите органи; Комисията обаче уточнява, че в случаите на установени слабости, 
свързани с предотвратяването и/или разкриването на измами, те са били описани по 
подходящ начин в докладите на сертифициращите органи. Ако работата на сертифициращите 
органи не доведе до никакви констатации, от сертифициращите органи не се изисква да 
предоставят допълнителни подробности за извършената работа. 

Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) ежегодно осъществява няколко 
одитни мисии в държави членки, при които се тестват прилагането на стратегията за одит на 
сертифициращите органи и качеството на тяхната работа по оценката на системата за 
вътрешен контрол на разплащателната агенция, в това число прегледът на критериите за 
акредитация. 

80. Комисията извършва одити, както е ясно посочено от ЕСП, и те не представляват и не 

трябва да бъдат разследвания на измами. Въпреки това Комисията извършва проверки на 
мерките за борба с измамите, въведени от държавите членки. 

При одитите за акредитация, извършвани от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, се 
разглеждат мерките за борба с измамите, прилагани от разплащателните агенции в контекста 
на компонентите на критериите за акредитация, по-специално вътрешна среда, одобряване 
на заявления и мониторинг (оценката на риска се извършва на етапа на планиране, за да се 
определят областите, върху които да се съсредоточи вниманието по време на одита — рискът 
от измама винаги се взема предвид на етапа на планиране). Когато бяха от значение, 
констатациите и препоръките на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ доведоха до 
прилагането от разплащателните агенции на планове за коригиране или подобрение. 

Каре 10 — Отговор на Комисията на твърдения за злоупотреба със средства по 
ОСП в Словакия 

Комисията отбелязва, че словашките органи са предприели редица коригиращи действия по 

отношение на разплащателната агенция, преди да бъде възстановена пълната акредитация. 

През първите месеци на 2022 г. словашките органи продължаваха да изпълняват план за 

преобразуване с цел допълнително подобряване на системите за вътрешен контрол в 

разплащателната агенция, по-специално по отношение на разходите за развитие на селските 
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райони извън ИСАК. Въпреки че пълната акредитация беше възстановена от словашките 

органи, разплащателната агенция не възобнови плащанията по отношение на 

инвестиционните мерки за развитие на селските райони извън ИСАК, преди да приложи 

допълнителни подобрения. Комисията временно спря плащанията по исканията за 

възстановяване на средства, отправени от словашките органи, докато плащанията не бяха 

спрени от словашките органи. 

82. Подходът на проверките чрез мониторинг е подход за контрол, определен в правната 

уредба на ЕС, при който се разчита на посещения на място (за неподлежащи на мониторинг 
критерии за допустимост, поети задължения за разходи и други задължения) и на 
използването на нови технологии (за подлежащи на мониторинг критерии за допустимост, 
поети задължения за разходи и други задължения) като алтернатива на традиционните 
подходи за контрол на свързани с площ схеми за помощ и мерки за подпомагане. 

83. Когато може да се счита, че условията за допустимост на свързаната с площ помощ 

„подлежат на мониторинг“ с данни от сателитите „Сентинел“ (или с други данни с най-малко 
равностойна стойност), при подхода на „проверки чрез мониторинг“ се използват 
автоматизирани процеси за проверка за съответствие. Неокончателните резултати се 
проследяват с помощта на полуавтоматизирани процедури. Когато условията за допустимост 
на свързаната с площ помощ априори не „подлежат на мониторинг“ с данни от сателитите 
„Сентинел“, трябва да се извършват посещения на място на извадка от бенефициенти. По този 
начин предимството на подхода на проверки чрез мониторинг пред традиционните методи за 
контрол е най-голямо, когато могат да бъдат наблюдавани всички условия за допустимост. 
По-специално мерките за развитие на селските райони обаче обикновено съдържат условия 
за допустимост, които не подлежат на мониторинг с данни от сателитите „Сентинел“. За да се 
преодолее това препятствие, в предложението на Комисията за бъдеща система за 
мониторинг на площта в държавите членки се предвижда използването на данни, които не са 
от „Сентинел“, като геомаркирани снимки. 

84. Комисията посочва, че със спътници може да се наблюдава само наличието или 

отсъствието на физически явления в площите, за които се иска помощ по ОСП. По този начин 
окончателните основани на сателитни данни констатации може да показват съответствие или 
несъответствие с критериите за допустимост, свързани със конкретни селскостопански 
дейности или условия, но не и по отношение на административните условия, отнасящи се 
например до бенефициента или до земята на негово/нейно разположение. 

85. Автоматизираната обработка на редовни потоци от сателитни изображения позволява 

както да се предупреждават земеделските производители за предстоящи крайни срокове, до 
които се изискват конкретни действия (например да се окоси полето до определена дата), 
така и да се уведомяват земеделските производители за наблюдавани несъответствия с 
критериите за допустимост за исканата помощ (например неспазване на забрана за оран). В 
правната уредба се предвижда изменение или оттегляне на искания за помощ от 
бенефициенти в определени срокове. 

86. Подходът на проверки чрез мониторинг се прилага от компетентните органи в държавите 

членки. При проверки чрез мониторинг може да се установи съответствието или 
несъответствието с условията за допустимост на свързаната с площ помощ, при условие че те 
се отнасят до селскостопански дейности и условия, които може да бъдат наблюдавани от 
сателити „Сентинел“. Чрез откриване на несъответствия в популацията от засегнатите 
парцели, подходът на проверки чрез мониторинг намалява риска за средствата. 
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90. Комисията насърчава възприемането на подхода на „проверки чрез мониторинг“ още от 

2018 г. Освен че предостави безплатен достъп до услугите за достъп до данни и информация 
(DIAS) по „Коперник“ за целите на мониторинга на ОСП, Комисията разработи ръководства и 
улеснява взаимното обучение и обмена на най-добри практики между държавите членки, 
например чрез организиране на специални срещи, на които държавите членки, които вече 
използват проверки чрез мониторинг, предоставят информация и споделят опит въз основа на 
действителното им прилагане. Освен това Комисията подкрепя държавите членки с обучения, 
документация и решения в областта на ИТ в контекста на информационната си инициатива 
„Проверки чрез мониторинг“, чиято цел е да се преодолеят предполагаемите или 
действителните технически пречки при използването на данни от спътниците „Сентинел“ за 
мониторинг на ОСП. 

91. През 2021 г. възприемането на подхода на „проверки чрез мониторинг“ в държавите 

членки се увеличи два пъти в сравнение с това през 2020 г., като по този начин надхвърли 
междинната цел на Комисията до 2022 г. да бъдат обхванати 10 % от използваната 
земеделска площ. 

96. Комисията приветства проучването на Европейския парламент (ЕП) от 2021 г., в което 

бяха посочени същите проблеми, пред които са изправени Комисията и държавите членки при 
събирането на информация, като наличието на информация се определя от изискванията за 
прозрачност и ограниченията, въведени с Общия регламент относно защитата на данните 
(Регламент (ЕС) 2016/679 — ОРЗД). Резултатите, установени при проучването на 50-те най-
големи бенефициенти, съответстват на резултатите, предоставени по същата тема от ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“ на Комисията на ЕП по бюджетен контрол (CONT). 
По значителна част от ОСП (и от политиката на сближаване) се осигурява подкрепа за 
публични инвестиции. На няколко пъти ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ е 
заявявала, че е готова да работи с ЕП за допълнително подобряване на прозрачността, когато 
е необходимо. В новата ОСП за периода 2023—2027 г. (член 98 от Регламент (ЕС) 2021/2116) 
държавите членки ще са задължени да събират информация, необходима за установяване на 
бенефициентите, в това число, когато е приложимо, за определяне на групите, в които те 
участват, както са определени в член 2 от Директива 2013/34/ЕС. 

97. При споделеното управление за публикуването на информацията за бенефициентите 

отговарят държавите членки. Държавите членки следва да осигурят ежегодно последващо 
публикуване на бенефициентите на средства от ОСП, включително на информация за групите 
предприятия (съгласно новата ОСП), на един уебсайт за всяка държава членка. Всички 
уебсайтове са достъпни чрез връзки на europa.eu: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/beneficiaries_bg. Комисията 
обмисля как да подобри допълнително прозрачността по отношение на получателите на 
финансиране от ЕС в контекста на предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент 
от 2018 г. 

98. За да намери решение на някои от проблемите, изтъкнати в проучването, Комисията 

предоставя интегрирана и оперативно съвместима система за наблюдение, в това число 
единен инструмент за извличане на данни и измерване на риска (който понастоящем се 
нарича Arachne), за да се постигне общо прилагане от страна на държавите членки. В 
инструмента събраните за целите на прилагането на фондовете под споделено управление и 
на МВУ данни се обогатяват и се осигурява възможност, въз основа на набор от показатели за 
риска, да се установят бенефициентите, договорите и изпълнителите, податливи на рискове от 
нередности, измами и конфликт на интереси. Освен това в момента Комисията анализира 
възможността за подобряване на правилата за прозрачност в предстоящото преразглеждане 
на Финансовия регламент от 2018 г. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/beneficiaries_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/beneficiaries_bg
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ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ТОЧКИ 99 И 100: 

Трябва да се прави разлика между публично достъпната информация за целите на 
прозрачността и информацията, до която националните органи и органите на ЕС имат достъп 
за целите на одита и контрола. Публично достъпната информация е достъпна в продължение 
на две години, а информацията за целите на одита и контрола — в продължение на пет 
години. Около двадесетте и пет процента анонимизирани бенефициенти на ОСП в публично 
достъпните данни са тези, които получават по-малко от 1250 EUR, и представляват около 1—
2 % от помощта по ОСП. Това е резултат от преговори със съзаконодателите и е взето 
предвид решението на Съда на Европейския съюз по този въпрос, по който трябваше да се 
намери баланс между изискванията на правилата за пропорционалност и за прозрачност.  

По отношение на МФР за периода 2021—2027 г. и на Европейския инструмент за 
възстановяване Комисията представи предложения за подобряване на събирането на данни 
от държавите членки относно получателите на финансиране от ЕС, изпълнявано при 
споделено управление и по Механизма за възстановяване и устойчивост („МВУ“). Тези 
предложения включват записване и съхраняване на данни за получателите на финансиране 
от ЕС, в това число за техните действителни собственици (в случай че получателите не са 
физически лица), в стандартизиран (електронен) формат. Комисията също така предложи да се 
използва задължително единен инструмент за извличане на данни и измерване на риска за 
достъп до такива данни и анализирането им, с който се осигурява възможност, въз основа на 
набор от показатели за риска, да се установят мерките, договорите и получателите, които е 
възможно да са податливи на рискове от нередности, измами и конфликт на интереси. Такъв 
инструмент би подобрил качеството и съпоставимостта на данните за получателите на 
финансиране от ЕС за целите на контрола и одита и би позволил на държавите членки да 
насочват по-добре своите одитни и контролни дейности, а на Комисията — да насочва по-
добре своята надзорна роля. С Регламент (ЕС) 2021/2116 не се налага задължителното 
използване на единния инструмент за извличане на данни и измерване на риска, който се 
предвижда да бъде предоставен от Комисията. По отношение на ОСП обаче има клауза за 
преглед, с която от Комисията се изисква да представи до 2025 г. доклад, в който се оценява 
използването на единния инструмент за извличане на данни и неговата оперативна 
съвместимост с оглед на общото му използване от държавите членки и който е придружен, 
ако е необходимо, от подходящи предложения. 

101. Комисията посочва, че разплащателните агенции имат правно задължение да 

разработват и прилагат мерки за борба с измамите (Регламент (ЕС) 907/2014). 

ОБЩ ОТГОВОР НА КОМИСИЯТА ПО ТОЧКИ 103 И 104: 

Комисията насърчава всички инициативи на държавите членки да използват техники за 
машинно самообучение при управлението и контрола на разходите по ОСП, включително за 
установяване и предотвратяване на възможни нередности и измами. Комисията също така 
насърчи обмена на подобен опит и на най-добри практики между държавите членки, които 
извършват действителната проверка на разходите при споделено управление. 

Основаният на сателитно наблюдение мониторинг на условията и изискванията за 
допустимост — като в примера за косенето в точка 103 — вече е съществена част от 
проверките чрез мониторинг в няколко държави членки и ще бъде в още по-голяма степен 
такава част в бъдеще, когато се въведе задължителната система за мониторинг на площта. 
Поради превантивния подход, заложен в подхода на проверките чрез мониторинг, 
земеделските производители се предупреждават за потенциални несъответствия и могат да 
променят или оттеглят своето заявление или да предоставят доказателства за противното. 
Дали несъответствието, открито чрез проверки за мониторинг, е било нередност или измама 
обаче не може да се определи само въз основа на сателитните данни. 
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105. ПЪРВО ТИРЕ — защитата на личните данни (както е предвидена в ОРЗД) наистина 

може да попречи на обмена на информация между различните участници. Комисията обаче е 
обвързана от действащото право. 

Държавите членки също се позоваха на тези законови ограничения по отношение на защитата 
на личните данни, когато Комисията поиска от тях да съставят списъци с 50-те най-големи 
действителни собственици.  

Поради тази причина при новата ОСП държавите членки трябва да поискат от 
бенефициентите да декларират пред разплащателната агенция на коя група са членове, 
когато подават заявления за помощ/подкрепа. 

ТРЕТО ТИРЕ — с оглед на относително ниския процент на грешка в ОСП и на много ниския 

процент на установените измами държавите членки многократно повдигаха въпроса за 
административната тежест при управлението и контрола на ОСП и за разходите и ползите от 
опитите да се намали още повече процентът на грешки.*** 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (точки 106—112) 

Отговори на Комисията: 

107. Заграбването на земи е сложен и многостранен проблем, който не е присъщ на 

злоупотребата с конкретни слабости на законодателството в областта на ОСП. Комисията 
счита, че е била проактивна по отношение на ОСП в отговор на нарастващия проблем със 
заграбването на земи, включително чрез предоставяне на насоки на държавите членки след 
неотдавнашната съдебна практика (дело C-216/19 Land Berlin). 

По отношение на мониторинга на стратегиите на държавите членки за борба с измамите 
Комисията посочва, че ОСП се управлява при споделено управление, при което държавите 
членки са водещи в борбата срещу измамите, както и факта, че върху националните мерки за 
борба с измамите се осъществява постоянен надзор чрез дейността на сертифициращите 
органи. 

108. По отношение на рисковете от измами, засягащи ОСП, Комисията споделя мнението на 

ЕСП, че е вероятно начините, по които се правят опити за незаконно извличане на печалба при 
средствата от ЕС (например измамниците да се стремят да придобият земеделски земи 
незаконно и след това да поискат подпомагане), да са резултат от ефективна система за 
управление и контрол, като например ИСАК-СИЗП, която е принудила „измамниците“ да 
намерят различни начини да получават помощта. 

Вж. също отговора на Комисията по точка 49. 

По отношение на „заграбването на земи“, моля, вижте общия отговор на Комисията по 
фигура 7 и точки 50—51. Комисията би искала да отбележи, че има разлика между незаконно 
придобиване на земя (което предполага получаване на законен документ за собственост 
върху земята чрез престъпни действия, например насилие или сплашване) и впоследствие 
действително изпълняване на условията за допустимост, от една страна, и това само да се 
претендира, че са изпълнени условията за допустимост, като се представят подправени и/или 
фалшифицирани документи, от друга страна. Второто би могло да е проблем, който може да 
се открие с мерките на разплащателната агенция за борба с измамите. 
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111. Комисията припомня, че върху националните мерки за борба с измамите се 

осъществява постоянен надзор чрез работата на сертифициращите органи и техните годишни 
доклади до Комисията.  

Комисията подчертава, че когато става въпрос за мерки за борба с измамите, държавите 
членки са водещи при споделеното управление. 

Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) ежегодно осъществява няколко 
одитни мисии в държави членки, при които се проверяват прилагането на стратегията за одит 
на сертифициращите органи и качеството на тяхната работа по оценката на системата за 
вътрешен контрол на разплащателните агенции, в това число прегледът на критериите за 
акредитация. 

Освен това Комисията извършва одити, както е ясно посочено и от ЕСП, и те не представляват 
и не трябва да бъдат разследвания на измами. Въпреки това Комисията извършва проверки 
на мерките за борба с измамите, въведени от държавите членки. 

При одитите за акредитация, извършвани от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, се 
разглеждат мерките за борба с измамите, прилагани от разплащателните агенции в контекста 
на компонентите на критериите за акредитация, по-специално във връзка с критериите 
вътрешна среда, одобряване на заявления и мониторинг (оценката на риска се извършва на 
етапа на планиране, за да се определят областите, върху които да се съсредоточи вниманието 
по време на одита — рискът от измама винаги се взема предвид на етапа на планиране). 
Когато бяха от значение, констатациите и препоръките на ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“ доведоха до прилагането от разплащателните агенции на планове за 
коригиране или подобрение. 

Моля, вижте общия отговор на Комисията по точки 75—78 и отговора по точка 80. 

112. По отношение на насърчаването на новите технологии и изкуствения интелект, 

Комисията активно насърчава държавите членки да ги използват. Налице е значително 
възприемане от страна на държавите членки на проверките чрез мониторинг. Освен това все 
повече и повече държави членки изразяват интерес да тестват Arachne. Това също е резултат 
от дейностите на Комисията за насърчаване и разясняване на тези нови технологии. 

Моля вж. също отговора на Комисията по точка 91. 

Препоръка 1 — Придобиване и споделяне на по-

задълбочена представа за рисковете и мерките, свързани 

с измамите при разходите по ОСП  

1.А. Комисията приема препоръката и счита, че са били предоставени насоки. Комисията 

подчертава, че за разработването и прилагането на стратегия за борба с измамите 
продължават да носят отговорност държавите членки. В допълнение към Насоки 1 относно 
работата на сертифициращите органи по всички критерии за акредитация, по време на 
срещата на експертната група през ноември 2021 г. ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“ предостави на сертифициращите органи конкретни насоки с най-добри практики 
относно тяхната роля при оценката на мерките на разплащателните агенции за борба с 
измамите. В контекста на прилагането на новото законодателство в областта на ОСП всички 
насоки за разплащателните агенции и сертифициращите органи ще бъдат преразгледани и в 
тях ще бъдат включени конкретни насоки относно мерките за борба с измамите.  

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ непрекъснато наблюдава работата на 
сертифициращите органи по отношение на оценката на критериите за акредитация, 
включително на прилагането на мерките за борба с измамите на ниво разплащателна агенция, 
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чрез годишното уравняване на сметките, при което се проверяват всички доклади, получени 
от сертифициращите органи, както и чрез специалните мисии, при които се проверява 
изпълнението на одитната стратегия на сертифициращите органи. 

1.Б. Комисията приема препоръката и ще наблюдава как разплащателните агенции прилагат 

изискванията за „земя на разположение“, като вземат предвид насоките, като същевременно 
ще спазва новия модел за осъществяване на ОСП и ще се съсредоточава върху системите на 
държавите членки. 

Освен това Комисията вече разпространява най-добрите практики сред държавите членки във 
всички подходящи форуми относно елементите на ОСП. 

1.В. Комисията приема препоръката и ще направи нова хоризонтална оценка на рисковете от 

измами в ОСП навреме, за да се приложи новата правна уредба на 1 януари 2023 г. 

Препоръка 2 — Насърчаване на използването на нови 

технологии за предотвратяване и разкриване на измами 

при разходите по ОСП  

Комисията приема препоръката и счита, че е започнала да прилага предложените действия, и 
ще продължи да подкрепя държавите членки да използват нови технологии, изкуствен 
интелект и машинно самообучение и за предотвратяването и откриването на измами, 
доколкото тези системи могат служат на такава цел. 

2.А. Комисията приема препоръката.  

Комисията би искала да привлече вниманието към факта, че от 2023 г. държавите членки 
разполагат с пълна субсидиарност при определянето на структурата на своите системи за 
контрол и налагане на санкции. От 2023 г. нататък в задължителната система за мониторинг 
на площта ще бъдат обхванати интервенциите, свързани с площта, във всички държави 
членки с цел да се измерва ефективността на политиката. Това задължително използване на 
данните от спътниците „Сентинел“ по „Коперник“ в следващата ОСП е въведено, за да се 
осигури надеждността на годишните доклади за качеството на изпълнението на държавите 
членки. Основната информация, която ще бъде предоставена от системата за мониторинг на 
площта, може да се използва от държавите членки също за предотвратяване на нередности и 
за намаляване на рисковете за фонда. 

2.Б. Комисията приема препоръката. Тя вече е започнала да прилага предложените действия 

и ще продължи да подкрепя държавите членки при използването от тях на инструменти за 
откриване на измами. 

Комисията ще продължи да насърчава държавите членки да използват интегрираната 
информационна система за извличане на данни и измерване на риска Arachne и ще продължи 
да предоставя обучение и да предлага подкрепа и техническа помощ, за да насърчи 
прилагането ѝ и да се увеличи броят на държавите членки, които я използват. Успоредно с 
това Комисията ще продължи да подобрява функционалностите на информационната система, 
удобството на използването ѝ и оперативната ѝ съвместимост с други източници на данни. 

2.В. Комисията приема препоръката. Тя смята, че вече споделя най-добри практики за 

идентифициране на модели на измами. Въпреки това, по отношение на изкуствения интелект и 
машинното самообучение, за момента Комисията обмисля да сподели най-добрите практики 
за използването на ИИ най-общо (мониторинг и оценка на ОСП, анализ, генериране на 
статистически данни и т.н.) и в зависимост от резултатите да оцени степента, до която ИИ 
може да се приложи за разкриване на измами. 
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