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Според одиторите на ЕС три четвърти от инвестициите 
в непроизводствени дейности в областта на 
земеделието са „прекалено скъпи“ 
Според нов доклад на Европейската сметна палата три четвърти от одитираните проекти, 
финансирани по схема на ЕС за заплащане на земеделските производители с цел 
подобряване на околната среда, не са разходно ефективни. По-голямата част от така 
наречените „инвестиции в непроизводствени дейности“ не са допринесли за защитата на 
ландшафта и биологичното разнообразие. Одиторите обаче откриха ясни индикации в 75 % от 
случаите, че разходите са прекалено високи или недостатъчно добре обосновани. Поради 
слабости при избора на инвестиции, не са били проверени както следва съгласно критериите 
за подбор дейности като напр. засаждане на живи плетове и възстановяване на влажни зони, 
в резултат на което са били финансирани недопустими проекти. 

За периода 2007—2013 г. за инвестиции в непродуктивни дейности са изразходвани 
приблизително 860 млн. евро публични средства. Публичното финансиране от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и националното съфинансиране често достигат до 
100 % от общите допустими разходи. 

Одиторите посетиха четири държави членки, които заедно са изразходили 80 % от общия размер на 
разходите — Португалия, Дания, Обединеното кралство (Англия) и Италия (Пулия). Само пет от 28-
те одитирани проекта са доказали, че са разходно ефективни. Докладът предупреждава, че този 
проблем може да не се ограничава само до извадката, тъй като проблемите произтичат от слабости 
в системите за управление и контрол на държавите членки. 

„Очевидно устойчивото управление на обработваемата околна среда е важно“, заяви г-н Jan 
Kinšt, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за доклада, „но помощта на ЕС 
трябва също така да има смисъл и във финансово отношение.“ 

Одитът установи, че държавите членки не са проверили надлежно действителността на 
декларираните разходи, или са приели най-скъпата оферта за инвестиции, без да изискат 
обосновка. В няколко случая проекти, които очевидно са щели да увеличат стойността на 
земеделското стопанство, са били изцяло финансирани с публични средства или са се възползвали  
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от много по-висок процент на подпомагане, отколкото нормално се отпуска за инвестиции 
в производствени дейности. 

Мониторингът е измервал само данни като размера на публичните разходи и броя на стопанствата, 
които получават подкрепа, без достатъчно информация, която да показва какво е било постигнато на 
ниво ЕС и държавите членки. Въпреки че подкрепата продължава да бъде отпускана и за периода 
2014—2020 г., Комисията и държавите членки все още не са коригирали повечето от слабостите, 
защото не са положили достатъчно усилия, за да открият слабостите навреме. 

Основните препоръки на одиторите са в бъдеще държавите членки да: 

• направят оценка доколко ИНД се изпълняват в единство с други екологични схеми 

• систематично да правят проверка на съпътстващата документация относно 
декларациите за разходи 

• определят конкретни показатели за резултатите и да докладват относно тях 
в годишните си доклади за изпълнение 

• установяват критерии за определяне на потенциалната възвращаемост на ИНД, които се 
ползват от най-високия процент на подпомагане и изменят съответно степента на подкрепа. 

• следят за това разходите да не надвишават разходите за подобни видове дейности на 
свободния пазар. 

Комисията следва да извършва мониторинг на изпълнението на ИНД чрез техните годишни 
доклади за изпълнението, да предоставя на държавите членки насоки относно критериите за 
подбор и също така да гарантира, че по време на оценките се включва мониторинг и на приноса 
за постигане на агроекологичните цели. 

 

Бележки към издателите 

В рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони държавите членки могат да 
използват бюджета на ЕС, за да предоставят безвъзмездна финансова помощ за разходите във 
връзка с инвестиции в непроизводствени дейности, които не генерират значителна 
възвръщаемост, доходи или приходи и не увеличават съществено стойността на земеделското 
стопанство на бенефициента, но оказват положително въздействие върху околната среда. По-
специално, инвестициите в непроизводствени дейности следва да изпълняват допълваща роля 
при изпълнението на агроекологичните цели или задължения, приети в рамките на други 
агроекологични схеми, или при повишаването на екологичната стойност на защитени 
територии. 

 

Специален доклад № 20/2015: Разходна ефективност на помощта за развитие на селските 
райони, насочена към инвестиции в непроизводствени дейности в областта на 
земеделието е публикуван на 23 езика на ЕС. 

 


