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ДЗЕС: Добро земеделско и екологично състояние

ДЗС: Добро земеделско състояние

Евростат: Статистическа служба на Европейския съюз

ЕФГЗ: Европейски фонд за гарантиране на земеделието

ИЗП: Използвана земеделска площ

ИСАК: Интегрирана система за администриране и контрол.

ОСП: Обща селскостопанска политика

СЕП: Схема за единно плащане

СЕПП: Схема за единно плащане на площ

СИЗП: Система за идентификация на земеделските парцели

CATS (Clearance Audit Trail System  — система за одитни следи при одита на уравняване на 
сметките): база данни за информация, свързана с плащанията от Европейските фондове за земеделие 

СЪКРАЩЕНИЯ
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Акт за присъединяване: Акт, определящ реда и условията за присъединяване на дадена държава към 
Европейския съюз.

Държави членки, които прилагат СЕПП: Новите държави членки, които са избрали въвеждането на 
СЕПП вместо схемите за подпомагане, прилагащи се в ЕС-15: България, Чешка република, Естония, Кипър, 
Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия.

ЕС-15: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия, 
Австрия, Португалия, Финландия, Швеция, Обединено кралство.

Земеделски предприемачески доход : доход от земеделски дейности, използван за поддържането на 
собствени производствени фактори (работа и/или предприятие, собствен капитал и притежавана земя). 
Равен е на факторния доход минус разходите, свързани със заемане на капитал и наемане на работна 
ръка.

Земеделски факторен доход :  представлява нетната добавена стойност на земеделските дейности 
(както и на неотделимите от тях неземеделски вторични дейности) по факторни разходи. Той се изчислява 
като се извади стойността на междинното потребление, потреблението на основен капитал и производ-
ствените данъци от стойността на земеделската продукция по основни цени и се прибави стойността на 
(други) производствени субсидии. Домакинствата често получават доходи от други източници (неземедел-
ски дейности, заплати, социални помощи, доходи от собственост), така че земеделските доходи не винаги 
се равняват на действителните доходи на домакинствата, заети със земеделска дейност.

Нови държави членки :  България, Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, 
Полша, Румъния, Словения и Словакия.

Отделяне от производството :  процесът на отделяне на преките плащания от селскостопанското 
производство.

Проверка на състоянието: проведена през 2008 г. проверка на реформата на ОСП от 2003 г. Приемат се 
предложенията на Комисията за по-нататъшно разделяне на преките помощи и обема на производството 
и допълнителна гъвкавост на СЕП, прехвърляне на повече разходи към мерките за развитие на селските 
райони, промяна на системата за интервенции, увеличаване на квотите за мляко и други мерки, специ-
фични за отделните сектори.

Програма 2000 : тази реформа създаде два основни стълба в ОСП, които се финансират от бюджета на 
Общността посредством два европейски фонда за земеделие. Първият стълб (Европейски фонд за гаран-
тиране на земеделието (ЕФГЗ) осигурява пазарни мерки и подпомагане на доходите под формата на преки 
плащания. Вторият стълб (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съфи-
нансира мерки за развитие на селските райони в области като агроекология, повишаване качеството на 
храните, по-високи технически стандарти и хуманно отношение към животните.

Разширяване на ЕС : процесът на разширяване на Европейския съюз чрез присъединяването на нови 
държави членки.

Реформа от 2003 г. : реформа на ОСП („Междинен преглед“), която има за цел да намали ценовото под-
помагане и да компенсира това намаление чрез пряко подпомагане на доходите. Реформата утвърждава 
процеса, започнал през 1992 г. (реформа на Макшери), и потвърден през 1999 г. (реформа „Програма 
2000“). Реформата от 2003 г. въвежда отделянето на помощите от производството и кръстосаното спаз-
ване, като едновременно с това утвърждава помощите за развитие на селските райони.

СЕПП: преходна опростена схема за подпомагане на доходите на земеделските производители в новите 
държави членки. 
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

IV.
В своя доклад относно СЕП1 Палатата отбелязва 
липсата на точност при дефинирането на „земе-
делски производител“ и изплащането на помощи 
на бенефициенти, които не извършват никаква или 
само незначителна земеделска дейност. Настоящият 
одит доведе до формулирането на сходни заклю-
чения по отношение на СЕПП. Освен това в някои 
от засегнатите държави членки помощта по СЕПП 
е била законно изплащана (като е допринесла за 
подпомагане на доходите) на публични организации, 
които управляват държавна земя, но не извършват 
по никакъв друг начин земеделска дейност.

V.
Държавите членки не са дефинирали по ясен начин 
допустимите за подпомагане площи и плащанията 
са били извършени за неизползвани парцели или 
площи, използвани за неземеделски дейности. Тази 
ситуация се отразява върху средствата, изплащани 
на всеки отделен земеделски производител, и води 
до отслабване на взаимовръзката между плащане 
и допустима площ.

VI.
Плащанията по СЕПП са допринесли значително за 
увеличаване на доходите на земеделските произво-
дители в съответните държави членки и понастоя-
щем представляват основният източник на нетни 
приходи за много земеделски производители. 
Въпреки това разпределянето на помощта по СЕПП 
се основава главно на площта на земеделските пар-
цели, която е на разположение на земеделските 
производители, без да се отчитат нито специфич-
ните регионални характеристики на земеделската 
дейност, нито приноса на земеделските стопани към 
производството на обществени блага. В допълне-
ние дуалистичната структура на земеделския сектор 
в много от новите държави членки (вариращи от 
големи земеделски стопанства, от една страна, до 
значителен брой малки семейни стопанства, от друга 
страна) и естеството на схемата, основана на пло-
щта, води до силна концентрация на плащания към 
незначителен брой големи бенефициенти, докато 
по-голямата част от земеделските производители 
получават подпомагане в много малък размер. 

1 Специален доклад № 5/2011 „Схема за единно плащане (СЕП): 
въпроси, които следва да бъдат разгледани с оглед усъвършенстване 
на доброто финансово управление“ (http.//eca.europa.eu).

I.
Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е опро-
стена схема за подпомагане на доходите на земе-
делските производители в новите държави членки. 
Тя се прилага в България, Чешката република, Есто-
ния, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния 
и Словакия. Програмата е позволила на национал-
ните администрации да предоставят преки помощи 
на земеделските производители, докато съответната 
държава членка не премине към схемата за подпо-
магане, предвидена да се прилага на цялата тери-
тория на ЕС от 1 януари 2014 г. През финансовата 
2011 г. плащанията по СЕПП са в размер на прибли-
зително 5 милиарда евро.

II.
В рамките на СЕПП земеделските стопани не са 
длъжни да произвеждат стоки или да използват про-
изводствени фактори. Те обаче трябва да поддържат 
земята в добро земеделско и екологично състояние 
(ДЗЕС) и да спазват основни стандарти по отноше-
ние на околната среда, безопасността на храните, 
здравето и хуманното отношение към животните. 

III.
Извършеният от Палатата одит на прилагането на 
СЕПП се фокусира върху следните основни точки: 

 — прилагането на основните елементи от схемата, 
включително определянето на бенефициентите 
и допустимата земя;

 — приноса на схемата за постигане на целта за 
подпомагане на доходите на земеделските про-
изводители в новите държави членки;

 — подготовката за прехода към нова система за 
преки плащания, която е обща за всички дър-
жави членки на ЕС.
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VII.
Не е предвидена възможност за разграничаване 
на плащанията по СЕПП в рамките на една държава 
членка с цел да се вземат предвид земеделският 
потенциал на даден регион или екологични съобра-
жения. Въпреки това от 2010 г. държавите членки 
могат да използват част от националния бюджет за 
СЕПП за предоставяне на специфични помощи на 
земеделски производители в икономически уяз-
вими или чувствителни от гледна точка на еколо-
гията области, или за икономически уязвими видове 
земеделски дейности. Засега обаче е твърде рано 
да се оцени въздействието на тази възможност при 
разпределянето на помощта по СЕПП.

VIII.
Нивото на преки плащания в държавите членки 
е установено с оглед да се насърчи необходимото 
преструктуриране на земеделския сектор и да се 
избегне съществуването на големи различия в дохо-
дите и социални неравенства в засегнатите земедел-
ски общности. Въпреки това трайният характер на 
структурните слабости в икономиката на земедели-
ето в държавите членки, прилагащи СЕПП, може да 
въздейства в дългосрочен план върху ефективността 
и ефикасността на преките плащания. До момента 
Комисията не е анализирала ефекта от помощта по 
СЕПП върху преструктурирането на земеделския 
сектор.

IX.
Ефективността на СЕПП за подпомагане на земедел-
ските доходи намалява, когато помощта е „капитали-
зирана“ в цените за закупуване или наемане на земя. 
Комисията все още не е извършила анализ на това 
въздействие в посетените държави членки, но има 
данни, че плащанията по СЕПП са свързани с увели-
чение на цената за закупуване и аренда на земята.

X.
Повечето държави членки, прилагащи СЕПП, не 
са готови за въвеждането на базираната на права 
схема, която ще се използва след СЕПП. Опитът от 
въвеждането на СЕП през 2005 г. в държавите членки 
от ЕС-15 показа, че прилагането на подобна схема 
води до значителни закъснения при плащанията за 
земеделските производители.

XI.
Палатата препоръчва:

 — Подпомагането на земеделските доходи след-
ва да бъде насочено към активните земеделски 
производители, които извършват конкретни 
и редовни земеделски дейности. По-специално, 
подпомагането по СЕПП не трябва да се предос-
тавя на публични организации, които управля-
ват държавна земя, но не извършват по никакъв 
друг начин земеделска дейност.

 — Допустимостта на земята за подпомагане след-
ва да бъде ясно дефинирана и ограничена до 
парцелите, за които стандартите за ДЗЕС налагат 
извършването на конкретни и редовни земедел-
ски дейности. В случай на въвеждане на осно-
вана на права схема, правата за получаване на 
плащане следва да се предоставят единствено 
за такива парцели. 

 — Необходимо е да се т ърси по-балансирано 
разпределяне на помощта между земеделски-
те производители чрез определяне на таван за 
отделните плащания или чрез отчитане на спе-
цифичните характеристики на земеделските сто-
панства в различните региони.

 — Комисията следва да анализира степента, до 
която ефективността и ефикасността на преките 
плащания се повлияват по отрицателен начин 
от структурните слабости и цените на земята. 
Въз основа на такъв анализ Комисията следва да 
обмисли прилагането на допълнителни мерки, 
имащи за цел преструктуриране на земеделския 
сектор и превръщането му в по-конкурентоспо-
собен отрасъл. 

 — Комисията следва активно да подкрепя държа-
вите членки и да наблюдава по-стриктно подго-
товката им за преминаването към бъдеща схема, 
основана на права за получаване на плащане. 
По-специално тя следва да съдейства на държа-
вите членки при идентифициране на ключови-
те изисквания за националните администрации 
и земеделските производители.
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ВЪВЕДЕНИЕ

КОНТЕКСТ

1. При присъединяването към Европейския съюз (ЕС) на 1 май 2004 г. 
на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Мал-
та, Полша, Словения и Словакия основният елемент на Общата сел-
скостопанска политика (ОСП) са преките плащания към земеделски 
производители, които се базират на площите обработваема земя 
и броя на животните (едър рогат добитък, овце и кози). През 2002 г. 
Съветът взе решение тези преки плащания да се отпускат на земе-
делските производители в новите държави членки. Съветът определи 
горна граница на бюджетните средства за всяка нова държава членка 
съгласно действащите тогава принципи в държавите членки на ЕС 
(ЕС-15).Тази горна граница представлява максималният размер на 
финансираната от бюджета на ЕС сума, която може да бъде използвана 
годишно за преки плащания. Съветът също така взе решение преките 
плащания прогресивно да се увеличат до 2013 г., за да се достигне 
ниво, съпоставимо с предоставяната помощ в ЕС-15.

2. Въпреки това структурата на земеделския сектор в повечето нови 
държави членки е съществено различна от тази, преобладаваща 
в държавите членки от ЕС-15. Тя има дуалистичен характер с голе-
ми земеделски стопанства, от една страна, и значителен брой малки 
семейни стопанства, от друга страна. Като цяло производителността 
в отрасъла е ниска. Освен това повечето национални администрации 
не разполагат с опит при управление на система за преки плащания 
на земеделски производители.

3. Поради тази причина в Акта за присъединяване, подписан с държа-
вите членки, присъединяващи се към ЕС през 2004 г. ,  се съдържа 
възможност вместо обвързаните с производството преки плащания 
да се прилага опростена схема за подпомагане на доходите за пре-
ходен период: Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). В Акта за 
присъединяване се постановява, че за всяка нова държава членка 
Комисията определя годишен финансов пакет за разходите по СЕПП 
в рамките на фиксирания от Съвета национален бюджетен таван. Съ-
щата възможност е предложена на България и на Румъния при при-
съединяването им към ЕС през 2007 г.



10

Специален доклад № 16/2012 – Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите
държави членки

2 Това означава, че 
плащанията за земеделските 
производители се 
обуславят от спазването 
в земеделските им 
стопанства на основни 
стандарти по отношение 
на околната среда, 
безопасността на 
храните, здравето 
и хуманното отношение 
към животните, познати 
като законоустановени 
изисквания за управление 
(ЗИУ), както и от 
поддържането на земята 
в добро земеделско 
и екологично състояние 
(ДЗЕС).

3 Решение 2004/281/ЕО на 
Съвета от 22 март 2004 г. 
за промяна на Акта 
относно условията за 
присъединяване на Чешката 
република, Република 
Естония, Република 
Кипър, Република Латвия, 
Република Литва, Република 
Унгария, Република 
Малта, Република Полша, 
Република Словения 
и Словашката република 
и промените на Договорите, 
на които се основава 
Европейският съюз, след 
реформата в Общата 
селскостопанска политика 
(ОВ L 93, 30.3.2004 г., стр. 1). 

4 COM(2011) 625 
окончателен от 
19 октомври 2011 г.: 
Предложение за регламент 
за установяване на 
правила за директни 
плащания за земеделските 
производители по схемите 
за подпомагане в рамките 
на Общата селскостопанска 
политика.

4. Успоредно с процеса на разширяване на ЕС през 2003 г. Съветът прие 
реформа на ОСП. Тази реформа:

а) въвежда Схема за единно плащане (СЕП), която заменя по-голямата част 
от съществуващите преки плащания. В рамките на СЕП помощите са 
„отделени“ от всякакви задължения за производство;

б) обвързва пълното изплащане на преките плащания с изпълнение на 
задълженията на земеделските производители за „кръстосано спазва-
не“2; и

в) въвежда задължителен механизъм за намаляване с фиксиран процент 
(„модулация“) на всички преки плащания с размер над 5 000 евро за 
календарна година на стопанство. 

5. През 2004 г. Съветът взема решение принципите, приети с реформата 
от 2003 г., да се прилагат в новите държави членки с изключение на 
елемента „модулация“ (поне докато нивото на преки плащания, пре-
доставени в новите държави членки, не се изравни с нивото в дър-
жавите членки от ЕС-15). Въпреки това се запазва възможността за 
прилагане на СЕПП3.

6. През 2004 г. само Малта и Словения избират да прилагат разпоред-
бите за преки плащания, които са в сила по това време, а през 2007 г. 
вземат решение да въведат и СЕП, която се прилага в държавите член-
ки от ЕС-15 от 2005 г. Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Лит-
ва, Унгария, Полша и Словакия, а през 2007 г. и България и Румъния, 
избират да прилагат СЕПП. 

7. Така още от началото СЕПП е създадена като преходна схема към сис-
темата за преки плащания, която се прилага на територията на ЕС като 
цяло (СЕП от 2005 г.). Първоначално е планирано преходният период 
да приключи най-късно в края на 2009 г. В рамките на проведената 
през 2008 г. „проверка на състоянието“ на ОСП Съветът удължава този 
период до края на 2013 г. Вследствие на това на тази дата СЕПП ще 
бъде заменен от системата за преки плащания, която понастоящем 
се обсъжда от Парламента и от Съвета, и която ще бъде приета като 
част от новата ОСП в сила от 2014 г.4
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КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЕПП

8. СЕПП е опростена схема за подпомагане на доходите на земедел-
ските производители въз основа на площта допустима земя, с която 
те разполагат5. Във всяка държава членка помощта се състои от го-
дишна сума за хектар допустима земя. Земеделските производители 
представят на компетентния национален орган годишна декларация, 
посочваща всички земеделски парцели. Земеделските стопани не 
са длъжни да произвеждат стоки или да използват производствени 
фактори. Те обаче трябва да поддържат земята в добро земеделско 
и екологично състояние (ДЗЕС)6.

9. Във всяка държава членка размерът на годишните плащания на хектар 
се изчислява като годишният финансов пакет се раздели на земедел-
ската площ на всяка нова държава членка. В случай че през опреде-
лена година тези плащания превишат годишния финансов пакет, из-
плащаната национална сума на хектар се намалява пропорционално 
чрез прилагане на коефициент за намаление. Така се гарантира, че 
плащанията не надвишават националните пакети, одобрени в Акто-
вете за присъединяване.

10.  Що се отнася до държавите членки, които се присъединяват към ЕС 
през 2004 г., земеделската площ е дефинирана като тази част от „из-
ползваната земеделска площ“ (ИЗП), която е поддържана в „добро 
земеделско състояние“ (ДЗС) към 30 юни 2003 г.7 Фиксирането на 
тази дата изключва от обхвата на СЕПП земята, която не се обработва 
към този момент, дори ако по-късно земеделските производители 
отново започват да я използват. За България и Румъния обаче такава 
ограничаваща дата не е определена и в резултат земеделските произ-
водители разполагат с възможността да се възползват от плащанията 
по СЕПП за изоставени по-рано земи, които те започват отново да 
обработват след присъединяването на тези държави членки към ЕС. 

11.  „Използваната земеделска площ“ е статистически термин, използван 
от Евростат8. ИЗП включва общата площ, заета от обработваема земя, 
постоянни пасища, земи, засети с трайни насаждения, и градини за 
лично ползване. 

12.  В приложение I е направено сравнение между СЕП и СЕПП.

5 Член 1, буква в) и член 
124, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета от 19 януари 2009 г. 
за установяване на общи 
правила за схеми за 
директно подпомагане 
в рамките на Общата 
селскостопанска политика 
и за установяване на някои 
схеми за подпомагане на 
земеделски стопани, за 
изменение на регламенти 
(EО) № 1290/2005, 
(EО) № 247/2006, (EО) 
№ 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 
(ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).

6 Член 124, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

7 Член 124, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

8 Това понятие се 
дефинира в Регламент 
(ЕО) № 1200/2009 от 
30 ноември 2009 г. на 
Комисията относно 
изследванията на 
структурата на 
земеделските стопанства 
(OВ L 329, 15.12.2009 г., 
стр. 1). 
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ ПРЕКИ 
ПЛАЩАНИЯ

13.  Преди присъединяването им към ЕС някои държави членки вече са 
извършвали преки плащания към земеделските си производители, 
които биха били несъвместими с принципите на общия пазар на ЕС. 
С цел да се избегне евентуално намаляване на получаваната от земе-
делските производители помощ след присъединяването на страната 
им към ЕС, съответната държава членка може да предоставя допъл-
нителни преки плащания от националния бюджет (ДНПП), които се 
прибавят към помощта по СЕПП, за да компенсират постепенното 
включване на преките плащания от ЕС9. Те трябва да бъдат одобрени 
от Комисията, а общият размер на преките помощи, които е възмож-
но да се предоставят на земеделския производител, не трябва да 
надвишава нивото на пряко подпомагане, което той би получавал 
в ЕС-15. Предоставянето на ДНПП постепенно се преустановява, за 
да съвпадне с годишното увеличаване на плащанията по СЕПП.

9 Член 132, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета.
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14.  В рамките на годишната декларация за достоверност (DAS) Палатата 
извършва одити на изпълнението на СЕПП от финансовата 2005 го-
дина насам. Тези одити обаче се ограничават до проверка на законо-
съобразността и редовността на плащанията, както и на функциони-
рането на системите за наблюдение и контрол. Палатата публикува 
резултатите от тези одити в съответните си годишни доклади. 

15.  СЕПП представлява втората най-значима програма, финансирана от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), и основ-
ният източник за подпомагане на доходите на земеделските произ-
водители в новите държави членки. Размерът на годишните разходи 
през годините се увеличава от 1,4 милиарда евро през финансовата 
2005 година до приблизително 5 милиарда евро през финансовата 
2011 година. Предвижда се размерът на помощта до достигне около 
7,5 милиарда евро през финансовата 2014 година.

16.  Одитът беше извършен през 2011 г. и включи посещения на Евро-
пейската комисия и на пет държави членки, които са въвели СЕПП 
през 2004 г. (Унгария, Полша и Словакия) или през 2007 г. (България 
и Румъния), както и документен анализ и проверка на изследвания 
и оценки. През 2011 г. посетените държави членки са изплатили око-
ло 4 милиарда евро помощи по СЕПП, които представляват прибли-
зително 80 % от общия размер на разходите по схемата през тази 
финансова година10.

17.  Настоящият доклад се фокусира върху следните теми: 

 — прилагането на основните елементи от схемата, включително 
определянето на бенефициентите и допустимата земя;

 — приноса на схемата за постигане на целта за подпомагане на 
доходите на земеделските производители в новите държави 
членки;

 — подготовката за прехода към нова система за преки плащания, 
която е обща за всички държави членки на ЕС.

10 Вж. приложение II.

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПОДХОД НА ОДИТА
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ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИ, КОИТО 
ИЗВЪРШВАТ САМО НЕЗНАЧИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА 
ДЕЙНОСТ

18.  Както е посочено по-горе, плащанията по СЕПП имат за цел подпома-
гане на доходите на земеделските производители11. СЕПП е планирана 
в съответствие с общите цели на ОСП, която се стреми към „увелича-
ване на производителността в селското стопанство“ като „начин за 
осигуряване на приемлив жизнен стандарт за хората, занимаващи се 
със селско стопанство, в частност чрез увеличаване на индивидуал-
ните доходи на лицата, осъществяващи тази дейност“12. 

ДЕФИНИРАНЕ НА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ“ И НА 
„ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ“

19.  В съответствие с регламента13 земеделският производител е дефи-
ниран като лице или група лица, осъществяващи „земеделска дей-
ност“. Земеделска дейност е „производството, развъждането или от-
глеждането на земеделски продукти, включително прибирането на 
реколтата, доенето, размножаването на животните и отглеждането 
на животни за селскостопански цели или поддържането на земята 
в добро земеделско и екологично състояние“. 

20.  Палатата вече е отбелязвала липсата на точност при дефиниране-
то на „земеделските производители“ като лица, занимаващи се със 
„земеделска дейност“ и имащи на свое разположение допустима за 
подпомагане земя14. Палатата установи, че Унгария и Румъния до-
пълнително са пояснили тези термини в съответните си национални 
законодателства. Унгария е взела решение помощта по СЕПП да се 
изплаща единствено на ползвателите на земята. В Румъния нацио-
налните разпоредби изрично изключват от обхвата на плащанията 
по СЕПП лицата, които само предоставят земята на концесия за полз-
ване или отдават земи под аренда. На практика обаче това рядко се 
проверява, така че и в двете държави членки Палатата установи, че 
помощ по СЕПП е била изплащана на собственици на земи, които не 
осъществяват земеделска дейност върху тази земя, докато земедел-
ските производители, които в действителност ползват земята, нямат 
достъп до подпомагане по СЕПП.

11 Член 1, буква в) от Регламент 
(ЕО) № 73/2009.

12 Член 39 от Договора 
за функционирането на 
Европейския съюз.

„1. Целите на Общата 
селскостопанска политика са: 
а) да се увеличава 
селскостопанската 
производителност чрез 
подкрепа на техническия 
прогрес и осигуряването 
на рационално развитие 
на селскостопанското 
производство, както 
и оптимално използване на 
производствените фактори, по-
специално на работната сила;  
б) по този начин да се осигури 
приемлив жизнен стандарт 
за хората, занимаващи се със 
селско стопанство, в частност 
посредством увеличаването 
на индивидуалните доходи на 
лицата, осъществяващи тази 
дейност;  
в) да се стабилизират пазарите; 
г) да се гарантира снабдяването; 
д) да се гарантира, че 
доставяните продукти достигат 
до потребителите на разумни 
цени. 

2.  При изработването на Обща 
селскостопанска политика 
и специфичните методи за 
нейното прилагане се взема 
предвид:  
а) специфичният характер 
на селскостопанската 
дейност, произтичащ от 
социалната структура на 
селското стопанство и от 
структурните и естествени 
неравенства между различните 
селскостопански райони; 
б) необходимостта да се 
извършват постепенно 
подходящите промени; 
в) фактът, че в държавите 
членки селското стопанство 
представлява сектор, тясно 
свързан с икономиката като 
цяло.“

13 Член 2 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета.

14 Специален доклад № 5/2011.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ
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21.  Както и в случая на СЕП, Палатата идентифицира бенефициенти на 
помощта по СЕПП, които са извършвали само незначителна земедел-
ска дейност. Между тях са агенции за недвижими имоти, летища (Пол-
ша и Румъния), горски стопанства, сдружения на ловци, риболовни 
сдружения или ски клубове (Унгария, Полша и Словакия). Комисията 
и посетените държави членки не са разполагали с информация нито 
за броя на тези случаи, нито за финансовото им отражение. Като при-
мер за наличието на подобни случаи Палатата посочва Полша, където 
по време на кампанията за 2010 г. 1 345 ловни сдружения законно са 
получили помощ по СЕПП в размер на 2,54 милиона евро за 19 000 ха 
земеделска земя. По подобен начин, в Унгария 337 ловни сдружения 
са получили повече от 1 милион евро помощ по СЕПП за 7 000 ха 
земеделска земя. 

22.  В посетените държави членки Палатата установи също така наличи-
ето на специфична група бенефициенти по СЕПП, която се състои от 
публични организации, управляващи държавна земя в съответствие 
с приложимото в страната законодателство. Тези организации не 
извършват или извършват само незначителна земеделска дейност. 
В подобни случаи плащанията по СЕПП служат основно да финанси-
рат публичната функция, възложена на тези организации, вместо да 
подпомагат доходите на земеделските производители.

23.  Проверката на състоянието на ОСП от 2008 г. позволи на държавите 
членки да определят критерии, които изключват посочения по-горе 
тип бенефициенти от обхвата на плащанията по СЕПП. Въпреки това 
досега нито една от посетените по време на одита държави членки 
не се е възползвала от тази възможност, като в резултат все още 
преобладава гореописаната ситуация.

ЗЕМЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

24.  Приложимите за СЕП разпоредби не позволяват извършването на пла-
щания за земя, която не е използвана предимно за земеделска дей-
ност15. Подобни правила не съществуват за СЕПП. В Унгария органите 
са извършвали плащания по СЕПП за постоянни пасища, собственост 
на държавата и предназначени за военно обучение., Националните 
органи не са успели да изяснят обаче дали пасищата са били изклю-
чително използвани за обучения или поне частично за земеделски 
дейности (паша на овце). Палатата изчислява, че през 2010 г. 4,25 ми-
лиона евро са били изплатени за 25 000 ха военни терени16. 

15 Член 34 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.

16 Националната 
разплащателна агенция не 
разполагаше с информация 
за точния размер на 
военните терени, за които 
е била изплатена помощ по 
СЕПП.
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КАРЕ 1

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАВАЩИ ПОМОЩ ПО СЕПП ЕДИНСТВЕНО ЗА 
ТОВА, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПУБЛИЧНИТЕ СИ ФУНКЦИИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

В Полша, Румъния, Словакия и Унгария големи участъци земеделска земя са държавна собственост. Напри-
мер в Полша Агенцията за земеделски имоти, която управлява около два милиона хектара, собственост на 
държавната хазна, е най-големият отделен управител на земеделски земи. Ръководните органи не извършват 
самостоятелно селскостопанска дейност върху земята, а я отдават под наем на земеделски производи-
тели, които обикновено имат право да получават помощ по СЕПП за парцелите, които обработват. В тези 
държави членки не е въведена единна политика спрямо подобни органи: докато в Словакия и Румъния те 
нямат право да получават подпомагане по СЕПП, в Полша местните служби на Агенцията за земеделски 
имоти получават годишно около 1 милион евро подпомагане по СЕПП за земята, за която не са намерили 
арендатор. Местните служби са поверили на доставчици на услуги поддържането на земята с цел да се 
запази земеделската ѝ стойност, като заплащат на хектар много по-малко, отколкото годишния размер на 
помощта по СЕПП. Това обаче представлява функция, която органите трябва така или иначе да изпълнят, 
тъй като националното законодателство ги задължава да запазват стойността на публичната собственост. 

В Унгария държавата е най-големият индивидуален бенефициент на помощта по СЕПП15. Тази помощ се из-
плаща например за национални паркове, които се финансират от централния държавен бюджет с основна 
цел опазване на природните резервати. Друг пример за институции — ползватели на земя, чиято основна 
цел не е извършването на земеделска дейност, представляват общините и дружествата за управление на 
водите. Националните органи не разполагат с обща информация относно степента, до която плащанията 
отиват към подобни структури. Въпреки това според прогнозната оценка на Палатата е възможно да става 
въпрос за 300 000 ха, за които националните органи са изплатили през 2010 г. помощ по СЕПП в размер 
на около 50 милиона евро. 

В Румъния общините притежават приблизително 1,6 милиона ха земеделска земя, от която около 1,5 ми-
лиона ха са пасища. Палатата установи, че през 2010 г. над 1 000 общини и местни органи са получили 
23,5 милиона евро подпомагане по СЕПП за около 340 000 ха обществена земя. Става въпрос за земя, която 
местните земеделски производители използват най-вече съвместно, например за паша на добитъка или 
за косене на тревата, и на която публичните органи — собственици по правило не извършват самостоя-
телна земеделска дейност. Наскоро румънските органи са предприели стъпки за по-добро насочване на 
плащанията към земеделските производители. Тези мерки обаче са само частично ефективни и много от 
земеделските производители, използващи земята, все още са извън обхвата на плащанията по СЕПП. 

Палатата установи подобни примери в България, където общините са създали юридически лица, получа-
ващи СЕПП за обществена земя, която местните земеделски производители използват за паша на своите 
животни. В тези случаи дейностите на юридическите лица се ограничавали до предоставянето на вода за 
добитъка или понякога до наемането на сезонни работници за почистване на земята от храсти. 

Поради предвиденото повишаване на плащанията за хектар по СЕПП годишните суми, които се изплащат 
на тези юридически лица, ще нарастват до 2013 г., а в България и Румъния до 2016 г. Във всички описани 
по-горе случаи предоставените средства не подпомагат доходите на земеделските производители, а до-
принасят за финансирането на публичната администрация.

17 По отношение на кампанията за 2010 г. държавните органи са получили пряко около 13,8 милиона евро за приблизително 
82 000 ха земя. Над 27 000 ха от тази земя са били декларирани от 10 национални парка, за които на държавната хазна е била 
изплатена помощ по СЕПП в размер на 4,3 милиона евро.
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НЕ СА БИЛИ НАДЕЖДНО ИДЕНТИФИЦИРАНИ 
ВСИЧКИ ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ ЗА СЕПП, 
А ПОСЕТЕНИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ СА 
ДЕФИНИРАЛИ ДОПУСТИМОСТТА НА ПАРЦЕЛИТЕ 
ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН

ПОВЕЧЕТО ЗАСЕГНАТИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НЕ УСПЯВАТ ДА 
УСТАНОВЯТ С ТОЧНОСТ ДОПУСТИМАТА ПО СЕПП ЗЕМЕДЕ ЛСКА ЗЕМЯ

25.  Докато националните бюджетни тавани за преките плащания са уста-
новени от Съвета, Комисията и съответната държава членка трябва 
съвместно да определят точния размер на площите, допустими за 
помощта по СЕПП18.

26.  Както е посочено по-горе, Актът за присъединяване и последващите 
регламенти на Съвета постановяват, че допустимата земеделска земя 
следва да бъде тази част от „използваната земеделска площ“ (ИЗП), 
която е поддържана в „добро земеделско състояние“ (ДЗС) към 30 юни 
2003 г., независимо дали се обработва на тази дата.

27.  В случая на България и Румъния обаче тази отправна дата не се прила-
га, така че допустимата земеделска площ е тази част от използваната 
земеделска площ, която е в ДЗС по време на съответната кампания. 

28.  Критерият за ИЗП изключва от обхвата на помощта по СЕПП неземе-
делски площи като горски масиви или паркове, но също така и площи, 
които повече не се обработват поради икономически, социални или 
други причини (дори когато е възможно тези площи да бъдат отново 
обработвани, като се използват средства, с които обикновено разпола-
га едно земеделско стопанство). Палатата отбелязва, че понастоящем 
действащите правила са непоследователни, тъй като земеделските 
производители, които искат да се върнат към обработването на площи 
в държава, прилагаща СЕПП и членка на ЕС от 2004 г., са изключени от 
обхвата на помощта по СЕПП по отношение на тези парцели, докато 
в България и Румъния земеделските производители получават помощ 
по СЕПП, когато започват да обработват изоставена земя.

18 Земеделските площи, 
за които може да се 
заяви подпомагане 
по СЕПП, са посочени 
в приложение VIII на 
Регламент (ЕО) № 1121/2009 
от 29 октомври 2009 г. на 
Комисията за определяне 
на подробни правила за 
прилагане на Регламент 
(ЕО) № 73/2009 на Съвета 
по отношение на схемите за 
подпомагане на земеделски 
производители, посочени 
в дялове IV и V от посочения 
регламент (OВ L 316, 
2.12.2009 г., стр. 27). За 
кампаниите преди 2010 г. 
площите са определени 
в приложение XXI на 
Регламент (ЕО) № 1973/2004 
от 29 октомври 2004 г. за 
определяне на подробни 
правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 
на Съвета по отношение на 
схемите за подпомагане, 
посочени в дял IV и в 
дял IVa от посочения 
регламент, и по отношение 
на използването на земята, 
която е била оставена 
под угар за целите на 
производството на сурови 
материали (OВ L 345, 
20.11.2004 г., стр. 1).
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29.  Законодателството на ЕС не пояснява по-подробно понятието „добро 
земеделско състояние“ (ДЗС). По време на одита единствено в Бълга-
рия са били приети ясни стандарти, дефиниращи това състояние.

30.  Разпоредбите от Актовете за присъединяване предвиждат нацио-
налните органи да извършват физически проверки за определяне 
на допустимите земеделски площи, но повечето посетени държави 
членки са срещнали трудности при надеждното идентифициране на 
тези площи. При липсата на дефиниция за ДЗС и поради факта, че 
системите за идентификация на земеделските парцели (СЗИП) не са 
функционирали или не са били достатъчно разработени, държавите 
членки са използвали различни методи за установяване на съответ-
ните си земеделски площи.

31.  В Полша одобрената от Комисията допустима земеделска площ е била 
установена въз основа на информацията относно общото използване 
на земите, съдържаща се в проучване на земеделските стопанства 
от 2002 г., и допълнена от данни относно „пустеещата земя“, която 
се е очаквало да бъде използвана за земеделски цели, след като 
земеделските производители научат за възможността да получават 
плащания по СЕПП. За разлика от това, включените в СИЗП площи 
са били определени въз основа на данни от поземления регистър, 
в който площите са с много по-голям размер, но за състоянието им 
през 2003 г. няма никаква информация19.

32.  В Унгария  одобрената от Комисията допустима земеделска площ 
е била установена въз основа на информацията за използването 
на земята преди присъединяването и данни от проучване на земе-
делските стопанства от 2002 г., като се изключват определените по 
приблизителна оценка земи, счетени за неподходящи за земеделска 
дейност. За разлика от това, включените в СИЗП площи са били опре-
делени изцяло въз основа на интерпретирането на въздушни снимки.

33.  Горните примери показват също така, че СИЗП, която регистрира до-
пустимите площи за помощ по СЕПП и която новите държави членки 
използват за управление на заявленията за подпомагане20, включва 
земеделски площи, които понякога са значително по-големи от зе-
меделските площи, установени и одобрени от Комисията по време 
на присъединяването. В таблицата е показано, че през 2010 г. си-
туацията все още не е променена. 

19 Вж. таблицата.

20 Член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1122/2009 на Комисията 
от 30 ноември 2009 г. за 
определяне на подробни 
правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета относно кръстосано 
спазване, модулация 
и интегрираната система за 
администриране и контрол 
по схемите за директно 
подпомагане на земеделски 
производители, предвидени 
за посочения регламент, 
както и за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 
на Съвета относно 
кръстосано спазване по 
предвидената схема за 
подпомагане на лозаро-
винарския сектор (OВ L 316, 
2.12.2009 г., стр. 65).
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34.  Комисията не е изискала от държавите членки да анализират тези 
несъответствия. Вследствие на това Палатата не е в състояние да 
потвърди дали площите, регистрирани като допустими за подпома-
гане по СЕПП, в действителност са били определени в съответствие 
с разпоредбите на Актовете за присъединяване и последващото за-
конодателство на ЕС21. 

35.  Тази несигурност по отношение на допустимите за подпомагане по 
СЕПП площи има два вида последствия:

а) тъй като отпуснатите на всяка държава членка финансови пакети 
са фиксирани за финансовия период, средната сума на хектар 
е пропорционално намалена в случаите, когато общият размер 
на декларираните площи от земеделските производители над-
вишава одобрената от Комисията земеделска площ;

б) средният размер на помощ по СЕПП на хектар се е увеличил, 
докато земеделската площ, одобрена от Комисията, е намаля-
ла в сравнение с действителната земеделска площ, определена 
в СИЗП. 

21 Член 124, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

ТАБЛИЦА

СЪПОСТАВЯНЕ МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ, ЗЕМЕДЕ ЛСКАТА ПЛОЩ, 
ОДОБРЕНА ОТ КОМИСИЯТА, И ДОПУСТИМИТЕ ПЛОЩИ ПО СЕПП ЗА КАМПАНИЯТА 
ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

(в хектари)

България Унгария Полша Румъния Словакия

Използвана земеделска площ (ИЗП) през 
2010 г. според данни от с татис тическите 
с лужби

3 620 000 5 343 000 15 534 000 13 298 000 1 921 000

Земеделска площ, одобрена от Комисията 
(приложение VIII от Регламент (ЕО)
No 1121/2009)

3 492 000 4 829 000 14 137 000 8 716 000 1 865 000

„Общ размер на допус тимата площ по СЕПП, 
регис трирана в СИЗП“ 3 707 125 5 681 781 18 245 374 13 015 446 2 083 248

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни от националните статистически служби и разплащателните агенции (2011 г.).
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22 Член 124, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009.

23 Регламенти (EО) 
№ 993/2007 (OВ L 222, 
28.8.2007 г., стр. 10), 
№ 316/2009 (OВ L 100, 
18.4.2009 г., стр. 3) на 
Комисията за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1973/2004 
и Регламент (ЕС) № 387/2010 
на Комисията (OВ L 114, 
7.5.2010 г., стр. 1) за 
изменение на Регламент 
(ЕО) № 1121/2009 за 
определяне на подробни 
правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета. 

КОРИГИРАНЕТО НА ДОПУСТИМИТЕ ЗЕМЕДЕ ЛСКИ ПЛОЩИ НЕ 
ВИНАГИ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОВЕРИМИ КРИТЕРИИ

36.  Комисията може да одобри извършването на корекции на допустимата 
земеделска площ на държава членка, ако се окаже, че първоначално 
установената площ е неточна. Подобни корекции се извършват при 
условие че съответната държава членка е дефинирала обективни 
и недискриминационни критерии22.

37.  От 2004 г. насам Комисията е одобрила искания за коригиране на 
земеделски площи в България, Литва, Унгария, Полша и Словакия. 
В България, Полша и Словакия корекциите са довели до намаляване 
на земеделската площ и до по-висок размер на помощта по СЕПП за 
хектар. Това е позволило на тези държави членки изцяло да използ-
ват съответните си годишни финансови пакети. Унгария е поискала 
увеличаване на земеделската си площ, тъй като националните органи 
са получили заявления за подпомагане за много по-големи площи от 
очакваното. Това е довело до намаляване на плащанията по СЕПП за 
всички земеделски производители с цел да се избегне превишаване 
на годишния финансов пакет.

38.  Палатата установи, че докато в България коригирането на земедел-
ската площ е било частично в резултат от идентифицирането на не-
допустими площи, в Унгария, Полша и Словакия корекциите не са 
се основавали на проверими критерии, с изключение на факта, че 
органите са получили заявления за подпомагане за повече или по-
малко земеделска земя от очакваното. Още през 2005 г. Комисия-
та е информирала словашките органи, че броят на заявленията за 
подпомагане, получени по време на една кампания, както и всяко 
очаквано увеличение на този брой, не представлява достатъчно обек-
тивен критерий за изменяне на земеделска площ в рамките на СЕПП. 
Въпреки това по отношение на Унгария, Полша и Словакия Комисията 
в крайна сметка е приела исканията за изменения без да извърши 
допълнителен анализ23. 



21

Специален доклад № 16/2012 – Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите
държави членки

ПЛАЩАНИЯ ПО СЕПП СА ИЗВЪРШВАНИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ ИЛИ 
ИЗОСТАВЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

39.  Специфична характеристика на голям брой държави членки, прила-
гащи СЕПП, е съществуването на парцели с неизползвана или изоста-
вена земеделска земя. Това се дължи най-вече на социално-иконо-
мическите промени, настъпили след 1990 г. Подпомагането по СЕПП 
не трябва да се предоставя във връзка с тези земи. 

40.  Както е посочено по-горе, държавите членки срещат трудности при 
идентифициране на частта от ИЗП, която е в ДЗС към 30 юни 2003 г. 
Извършените от Палатата одити в рамката на годишната декларация 
за достоверност показват, че СИЗП често е с незадоволително качест-
во и не е редовно актуализирана.

41.  Палатата констатира, че Комисията и държавите членки са положили 
усилия да подобрят СИЗП. Например в Унгария между 2008 и 2010 г. 
органите са класифицирали около 891 000 ха като недопустими за 
плащания по СЕПП, тъй като са установили, че съответните парцели 
са изоставени или вече не са подходящи за извършване на земе-
делска дейност. За България и Румъния Комисията е съставила спе-
цифични планове за действие, които не са били напълно приложе-
ни по отношение на одитирания период (кампания за 2010 г.) ,  но 
вече са били довели до значително намаляване на първоначално 
допустимата площ. В Словакия органите са идентифицирали около 
100 000 ха постоянни пасища (приблизително една пета от общата 
площ на постоянните пасища), по отношение на които са изразили 
съмнения дали изцяло се използват за земеделски цели. Те обмислят 
да намалят плащанията по СЕПП на хектар, за да се вземат предвид 
неизползваните части от тези парцели. 

42.  Въпреки положените усилия, СИЗП в някои държави членки все още 
включва парцели неизползвана или изоставена земя. 
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КАРЕ 2

ПЛАЩАНИЯ ПО СЕПП ЗА НЕИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЯ 

В Румъния, където декларираните по СЕПП земеделски площи са се увеличили от 2007 г. досега, парцелите 
са считани за допустими дори когато не е била извършвана земеделска дейност (снимка 1). Органите все 
още не са дефинирали ясни и недвусмислени условия, при които става допустима изоставена земя, която 
земеделските производители планират да обработват отново. 

Снимка 1 — Изоставена необработвана земя в Румъния

В България органите са поставили като минимално условие за допустимост постоянните пасища да се 
ползват от животни или да се окосяват поне веднъж годишно. Въпреки това, на практика органите изцяло 
одобряват за подпомагане парцели, върху които е извършвана незначителна земеделска дейност или 
изобщо не е извършвана такава (напр. парцели, които само се пресичат от селскостопанските или дивите 
животни). Палатата установи също така примери за плащания по СЕПП за парцели, за които липсват дока-
зателства, че някога е била извършвана земеделска дейност (снимка 2).

Снимка 2 — Неизползван парцел в България
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В Полша изискванията за ДЗЕС налагат извършването на редовна земеделска дейност върху обработва-
емата земя. Въпреки това Палатата установи, че помощта по СЕПП е била изплащана за неизползваната 
обработваема земя, показана на снимка 3 . Палатата откри, че подобни ситуации са често срещани сред 
посетените бенефициенти. В повечето случаи бенефициентите по СЕПП са получили пълния размер на 
плащането или са понесли само незначителни намаления, дори когато органите са констатирали, че те от 
няколко години не са използвали своята земя.

Снимка 3 — Обработвана в миналото земя в Полша, която не се използва от няколко години

В Унгария, с изключение на задължението за премахване на нежеланата растителност, на земеделските про-
изводители не се налага да извършват земеделска дейност, за да бъдат парцелите им допустими. Палатата 
установи случаи, в които земеделските производители са взели под наем големи парцели полуестествени 
пасища и са получили плащания по СЕПП, без изобщо да използват земята за земеделие. В допълнение 
липсата на каквато и да е земеделска дейност се отразява неблагоприятно на екологичната стойност на 
този тип земя (снимка 4).

Снимка 4 — Неизползвано полуестествено пасище в Унгария
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43.  Преценката дали даден парцел е допустим за плащания по СЕПП за-
виси от това дали и колко ясно държавите членки са дефинирали 
условията за допустимост и минималните стандарти за земеделска 
дейност, от степента на надеждност, с която те могат да установят 
състоянието на един парцел към 30 юни 2003 г., както и от това колко 
стриктно проверяват това състояние. Вследствие на тези фактори 
Палатата установи най-различни случаи, които са довели до нерав-
ностойно третиране на земеделските производители в посетените 
държави членки.

ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП ПОДПОМАГАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, НО ОТ ТОВА ПОДПОМАГАНЕ СЕ 
ВЪЗПОЛЗВАТ НАЙ-ВЕЧЕ ГОЛЕМИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
СТОПАНСТВА 

КАТО ЦЯЛО ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП ПОДПОМАГАТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ДОХОДИ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ…

44.  СЕПП има за цел подпомагане на доходите на земеделските произво-
дители, но тази цел не е достатъчно добре дефинирана що се отнася 
до желаното равнище на помощта или нейното разпределяне. 

45.  От 2004 до 2010 г. (финансови години 2005—2011) земеделските про-
изводители в новите държави членки са получили приблизително 
21,5 милиарда евро в плащания по СЕПП24. През 2010 г. са изброени 
около 3 милиона бенефициенти, а средният размер на плащанията по 
СЕПП за земеделско стопанство е бил 1 668 евро25. Всички държави 
членки, прилагащи СЕПП, са използвали по-голямата част от полага-
щите им се финансови пакети. По този начин СЕПП е допринесла като 
цяло за повишаване на доходите на земеделските производители26. 

46.  Най-скорошният анализ на доходите на земеделските производители, 
извършен от Комисията, показва, че въпреки сериозния спад на до-
ходите през 2009 г. поради текущата икономическа криза, доходът на 
земеделските производители в ЕС-12 (т.е. държавите членки, прилага-
щи СЕПП, плюс Малта и Словения) се е задържал доста над равнището 
си от преди присъединяването към ЕС. Като цяло доходът на годишна 
работна единица се е увеличил с 34 % между 2004 и 2009 г.27 Това 
увеличение се дължи на по-високите цени, преобладаващи в единния 
пазар, и по-засиленото публично подпомагане на земеделския сектор. 

24  Вж. приложение II 
за изплатените суми 
по финансови години 
и държави членки.

25 Вж. приложение III.

26  За оценка на общото ниво 
на прякото подпомагане 
на доходите в земеделския 
сектор следва да се 
добавят допълнителните 
национални преки 
плащания (ДНПП). Според 
Комисията за същия 
период те възлизат на 
13,4 милиарда евро. 

27 Документ на Комисията 
„Развитие на състоянието 
на доходите в земеделския 
сектор в ЕС“, Брюксел 
2010 г., http://ec.europa.
eu/agriculture/rica/pdf/
hc0301_income.pdf. 
Доходът се измерва на база 
годишна работна единица 
(AWU), която представена 
опростено съответства 
на едно лице, наето на 
пълно работно време 
в земеделско стопанство.
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47.  Както е посочено в графика 1, плащанията по СЕПП може да се раз-
глеждат като най-важният елемент от нетния доход на земеделските 
производители в тези държави членки. 

48.  Развитието на земеделските доходи обаче значително варира между 
държавите членки. Докато в Полша като цяло развитието е положи-
телно, в Унгария и Словакия въпреки въвеждането на плащанията по 
СЕПП се наблюдава сериозен спад на нетната добавена стойност на 
земеделското производство. 

ГРАФИКА 1

РАЗВИТИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП, ДРУГИТЕ СУБСИДИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДОХОДИ 
ОТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ПРИЛАГАЩИ СЕПП 
(СТОЙНОСТ В ТЕКУЩИ ЦЕНИ)

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни от икономическите отчети в областта на земеделието (Евростат).
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… НО ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВАРИРА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА 
И ТИПА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КАКТО И ОТ ДЪРЖАВАТА 
ЧЛЕНКА

49.  Палатата отбелязва, че във всички посетени държави членки, прила-
гащи СЕПП, самото естество на базираната на площ схема28, комби-
нирано с дуалистичната структура на земеделския сектор, води до 
особено силно концентриране на плащанията в големите земеделски 
стопанства, докато размерът на помощта, изплатена на малките земе-
делски стопанства, понякога е твърде ограничен29. Значителен брой 
от земеделските производители изобщо не получават подпомагане 
по СЕПП, тъй като допустимата площ на стопанствата им е прекалено 
малка. Такова концентриране е особено видимо в България, където 
през 2010 г. 2 % от земеделските стопанства са получили повече от 
половината от средствата от националния пакет за СЕПП. 

50.  В модела на СЕПП съществува вътрешно противоречие, тъй като от 
една страна схемата има за цел подпомагане на индивидуалните до-
ходи, а от друга страна при разпределението на помощта не се вземат 
под внимание специфичните обстоятелства на бенефициента.

51.  Като цяло през 2010 г. 98 % от бенефициентите на СЕПП са получили 
по-малко от 10 000 евро, което представлява 49 % от общата стойност 
на плащанията. За разлика от това 0,2 % от бенефициентите са полу-
чили над 100 000 евро, което представлява 24 % от общата стойност 
на плащанията.

52.  За разлика от СЕП законодателната рамка, регулираща СЕПП, не пре-
доставя възможност за разграничаване на плащанията в рамките на 
една държава членка с цел да се вземат предвид земеделският по-
тенциал на даден регион или екологични съображения. В резултат 
на това СЕПП е опростена и лесна за прилагане схема, но която не 
позволява насочване на плащанията към специфичните нужди на 
регионите. 

53.  В Унгария, Румъния и Словакия Палатата е установила, че някои бе-
нефициенти са реализирали добра възвращаемост от плащанията по 
СЕПП, като наемат или купуват земеделски земи без да предприемат 
активна земеделска дейност, тъй като не са длъжни да извършват 
каквато и да е дейност върху земята. В тези случаи плащанията по 
СЕПП не допринасят за постигането на заложената в Договора цел 
за увеличаване на селскостопанската производителност30. 

28 Вж. точка 8.

29 Вж. приложение III 
за разпределението на 
помощта по СЕПП.

30 Член 39 от Договора 
за функционирането на 
Европейския съюз.
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54.  Въздействието на помощта от СЕПП върху земеделските доходи вари-
ра значително между видовете земеделски стопанства. По-специално, 
с присъединяването към ЕС в много от новите държави членки се 
наблюдава силен спад на животинската продукция, докато същевре-
менно голям брой животновъди нямат или имат много ограничен 
достъп до помощта по СЕПП, тъй като не разполагат със земеделска 
земя или площта на земята им е твърде малка. 

55.  Възможността за предоставяне на допълнителни национални преки 
плащания позволява на новите държави членки да задоволят специ-
фични потребности. Освен това в рамките на проверката на състоя-
нието на ОСП през 2009 г. Съветът предоставя на държавите членки 
възможността за използване на частта от националния пакет за СЕПП 
за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които зася-
гат някои земеделски производители, като например в икономически 
уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, 
или за икономически уязвими видове селскостопански дейности31. 
По един или друг начин всички посетени нови държави членки са 
използвали тази опция. Въпреки това, тъй като тя се прилага едва 
от 2010 г., все още не е направена оценка на въздействието ѝ върху 
разпределението на земеделските доходи.

31 Член 68, параграф 1 
и член 131 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009.

ГРАФИКА 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОДПОМАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ПО СЕПП ПРЕЗ 2010 Г. (В ЕВРО) 

Източник: Европейска сметна палата въз основа на данни за плащанията от Европейската комисия (CATS).
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ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ОТ ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП ВЪРХУ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО 
И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ЕФИКАСНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
СТОПАНСТВА 

56.  Нивото на плащанията по СЕПП на хектар в новите държави членки 
е установено с оглед да не затруднява необходимото преструкту-
риране на земеделския сектор и да не създава значителни разли-
чия в доходите и социални неравенства в земеделските общности. 
Комисията посочва, че въвеждането на преките плащания на ниско 
равнище ще допринесе за стабилизиране на земеделските доходи, 
без да застраши процеса на преструктуриране32.

57.  Комисията обаче все още не е анализирала въздействието от помощта 
по СЕПП върху процеса на преструктуриране, както и върху произво-
дителността и рентабилността на земеделските стопанства в новите 
държави членки. 

СТРУКТУРНИ СЛАБОСТИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЛИЯЯТ ОТРИЦАТЕЛНО 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДОХОДИ

58.  Данните от различни проучвания, както и констатациите на Палатата, 
посочват, че структурни фактори като фрагментарният характер на 
собствеността над земята, ниското технологично ниво на земеделски-
те стопанства, недостатъчните складови възможности, слабото разви-
тите съоръжения за преработване на хранително продукти, липсата 
на квалифицирани работници или трудният достъп до финансиране 
оказват неблагоприятно въздействие върху очакваните резултати от 
помощта по СЕПП по отношение на модернизацията и жизнеспособ-
ността на земеделските стопанства33.

ДРУГИ ФАКТОРИ, КОИТО НАМАЛЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП

59.  Възможно е ефективността на СЕПП за подпомагане на земеделските 
доходи да намалее, когато помощта е „капитализирана“ в продажната 
цена или в цената за наемане на земята. Това означава, че земедел-
ските производители трябва да плащат по-висока цена за земята или 
по-висока аренда само защото получават подпомагане по СЕПП. Това 
намалява нивото на ефективност на помощта и се отразява отрица-
телно на рентабилността на земеделските стопанства34. 

32  SEC (2002) 95 окончателен 
от 30 януари 2002 г.: 
Разширяване и земеделие: 
успешно интегриране на 
новите държави членки 
в ОСП (точка 4.2).

33 За Унгария вж. 
например Udovecz, G., 
Popp, J., Potori, N., Hungarian 
Agriculture under pressure 
for adjustment, Будапеща, 
2007 г. През 2009 г. се 
потвърждават резултатите 
от направения през 2007 г. 
анализ (Strategic dilemmas 
of Hungarian Agriculture and 
its chances on the market, 
Будапеща, 2009 г.) и се 
посочва съществуването 
на структурни 
проблеми и слаба 
конкурентоспособност 
на земеделския сектор 
в Унгария. За Словакия вж. 
Božik, M. et al., Economics 
of sustainable development 
in agriculture, food sector 
and rural areas in Slovak 
Republic, Братислава, 
2009 г. В Румъния, 
където не е направен 
задълбочен анализ на 
ситуацията в земеделието, 
националните органи 
считат, че различни фактори 
възпрепятстват много 
земеделски производители 
да получават по-висок 
доход от земеделски 
дейности. Става въпрос 
по-специално за 
фрагментарния характер 
на собствеността над 
земята, който затруднява 
обединяването на 
парцели с по-големи 
производствени звена, 
структурните проблеми 
в хранителната верига, 
като например слабо 
развитите съоръжения за 
преработване на храна или 
търговците на хранителни 
продукти, които все по-
малко разчитат на местното 
производство. 

34 В рамките на друг одит Палатата вече отбеляза, че подобно въздействие се наблюдава след въвеждане на схемата за единно 
плащане в ЕС-15, по-специално по отношение на регионалния модел: Специален доклад № 5/2011. 
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35 През 2009 г. в Словакия 
82 % от ИЗП е отдадена под 
наем, за разлика от Румъния, 
където според последните 
налични данни (2007 г.) този 
процент е само 17 %.

60.  Големи площи земеделска земя се отдават под наем в България, Ун-
гария, Словакия и в някои региони на Полша и Румъния35. Комиси-
ята все още не е извършила специфична оценка на въздействието 
от въвеждането на СЕПП върху цените за закупуване или наемане 
на земя в новите държави членки. Направените изследвания сочат 
обаче статистически значимо въздействие на плащанията по СЕПП 
върху арендата на земя36, въпреки че пазарът за земеделска земя все 
още не функционира пълноценно в новите държави членки. Поради 
това може би все още не е възможно да се види пълното въздействие 
на плащанията по СЕПП върху цените за закупуване или наемане на 
земя37.

36 Унгарският институт за изследвания в областта на икономиката на земеделието (RIAE) е изчислил, че поради високото ниво на 
отдадена под наем земя собствениците на земя също значително се възползват от предоставената помощ и са получили 31 % от 
средствата; Kovacs, G. et al., The efficiency of agricultural subsidies, Будапеща, 2008 г. Това потвърждава резултатите от друго изследване, 
което се отнася до Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша и Словакия; Ciaian, P., Kancs, D., The capitalisation of 
Area Payments into Farmland Rents: Theory and Evidence from the New EU Member States, Брюксел, 2009 г.

37 Тъй като все още съществуват национални ограничения за наемане или придобиване на земеделска земя (Унгария, Словакия, 
Полша и Румъния), а договорите за наем понякога са за прекалено дълъг срок (Словакия), ефектът от присъединяването към ЕС 
все още не е напълно отразен в продажната цена и цената за наем на земя.

КАРЕ 3

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО СЕПП ВЪРХУ ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

В Полша и Унгария Палатата отбеляза особено голямо увеличение на цените за отдаване под наем на дър-
жавна земя с ниска земеделска стойност, като например малки пасища. Преди 2004 г. овцевъдите, които 
традиционно използват тези пасища, не плащат нищо или заплащат много нисък наем, но с въвеждането на 
СЕПП търсенето на този вид земя се увеличава. Причината за това не е ситуацията на земеделските пазари, 
а фактът, че тъй като плащанията по СЕПП са пропорционални на площта, те гарантират висок размер на 
помощта спрямо ниската производителна стойност на земята. Органите са започнали организирането на 
обществени поръчки за сключване на договори под наем, като това е довело до значително увеличаване 
на наемите, което е засегнало всички земеделски производители, използващи тази категория земи. 

В Унгария и Румъния Палатата е установила наличието на договори за наем, в които наемът директно се 
формира като процент от СЕПП и/или допълнителните национални плащания и следователно се увеличава 
пропорционално на развитието на тези плащания. В договора за наем например може да се постанови 
плащането на фиксирана цена на хектар плюс 100 % от размера на плащането по СЕПП.

Палатата отбеляза също така, че в Унгария земеделските производители, които наемат земи, могат един-
ствено да сключат или да продължат договор за наем на земя, като прехвърлят безплатно към собственика 
на земята правата за получаване на плащане, които ще им се предоставят в случай на бъдещо въвеждане 
на нова схема за подпомагане.
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38 Член 143б, 
параграф 9 от Регламент 
(ЕО) № 1782/2003 на Съвета 
от 29 септември 2003 г. 
относно установяване на 
общи правила за схеми 
за директно подпомагане 
в рамките на Общата 
селскостопанска политика 
и за установяване на някои 
схеми за подпомагане на 
земеделски производители 
и за изменение на 
Регламенти (EИО) № 2019/93, 
(EО) № 1452/2001, 
(EО) № 1453/2001, 
(EО) № 1454/2001,  
(EО) 1868/94, 
(EО) № 1251/1999, 
(EО) № 1254/1999, 
(EО) № 1673/2000, 
(EИО) № 2358/71 
и (EО) № 2529/2001 
(OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1). 

39 Регламент (ЕО) 
№ 2012/2006 на Съвета от 
19 декември 2006 година за 
изменение и поправяне на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 
(ОВ L 384, 29.12.2006 г., 
стр. 8).

40 COM(2011) 625 
окончателен/2 
от 19 октомври 2011 г.

ЛИПСА НА ПОДГОТОВКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОСНОВАНА НА ПРАВА ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ 

61.  Първоначално СЕПП е предвидена да се прилага до момента, в кой-
то новите държави членки са в състояние ефективно да управля-
ват преките плащания, които съществуват в ЕС-15, или най-късно до 
2009 г.38 През 2006 г. Съветът удължава срока на действие на СЕПП до 
края на 2010 г.39 В рамките на проверката на състоянието на ОСП от 
2008 г. обаче Съветът допълнително удължава преходния период за 
въвеждането на СЕП до края на 2013 г. Това позволява на държавите 
членки да се възползват от предимствата на опростената схема, но 
не ги стимулира да се подготвят за прилагането на схема, основана 
на права за получаване на плащане.

62.  От посетените по време на одита държави членки единствено Ун-
гария е предприела конкретни стъпки с оглед заменянето на СЕПП 
със СЕП от 2009 г. Въпреки това след решение на Конституционния 
съд на Унгария специфичният национален модел за прилагане не 
е могъл да бъде въведен. Оттогава досега националните органи не 
са пристъпили към нови инициативи за въвеждане на СЕП. 

63.  През октомври 2011 г. Комисията е представила предложение за ре-
гламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 
нови правила за преки плащания за земеделски производители40. 
Съгласно предложението СЕПП и СЕП ще бъдат заменени със схема 
за основно плащане от 2014 г. Тази схема ще продължи да са базира 
на права за получаване на плащане. Земеделските производители ще 
трябва да притежават права за получаване на плащане и да деклари-
рат допустимите хектари, с които разполагат, за да получат плаща-
ния. В рамките на системата за споделено управление националните 
администрации ще отпускат правата за получаване на плащания на 
земеделските производители през 2014 г., а в последващите години 
ще управляват тези права.
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64.  Палатата установи, че понастоящем на националните администрации 
и земеделските производители не са добре осведомени за системите 
за преки плащания, основани на права за получаване на плащане. 
Нито Комисията, нито националните органи активно са подготвили 
администрациите и земеделските производители за промяната към 
система, основана на права за получаване на плащане. По време на 
одита през 2011 г. полските органи на централно ниво тъкмо са за-
почвали да се запознават по-отблизо с помощта, основана на права 
за получаване на плащане (понастоящем СЕП), но не са предприели 
стъпки към систематично идентифициране на техническите изиск-
вания за управлението на подобна схема след 2013 г. Българските 
органи са подготвяли оценка на въздействието от преминаването 
към СЕП върху администрацията и земеделските производители. През 
март 2012 г. органите в Румъния са започнали двустранно обсъждане 
с представители на Комисията и са пристъпили към консултации със 
земеделските производители. От 2009 г. досега органите в Словакия 
са анализирали единствено финансовото отражение от прехода към 
СЕП, но са взели решение да продължат да прилагат СЕПП до 2013 г.

65.  При въвеждането на СЕП в държавите членки от ЕС-15 националните 
администрации са разполагали с поне 20 месеца за подготвяне на 
прехода от обвързана с производството помощ към новата схема. 
Въпреки това в годишните си доклади за финансовите години 2006 
и 2007 Палатата отбеляза слабости в прилагането на основаната на 
права за получаване на плащане система, които понякога са довели 
до значителни закъснения при плащанията към земеделските произ-
водители41. Вследствие на това Палатата счита, че съществува риск 
недостатъчната подготовка за въвеждането на основаната на права 
за получаване на плащане помощ да доведе до подобни трудности 
в държавите членки, прилагащи СЕПП.

41 Вж. годишните доклади 
относно финансовата 
година 2006, точка 5.33—
5.38, и финансовата година 
2007, точки 5.14, 5.21—5.25. 



32

Специален доклад № 16/2012 – Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите
държави членки

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

66.  СЕПП е схема с опростено управление, която позволява на новите 
държави членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. и 2007 г., да 
подпомагат доходите на земеделските си производители. Тъй като не 
е обвързана със земеделското производство, тази схема също така 
предварително въвежда целите на реформата на ОСП от 2003 г., на-
сочени към по-добра пазарна ориентация на земеделските произво-
дители, като същевременно обуславя плащанията с изискванията за 
кръстосано спазване.

67.  Моделът и подробното изпълнение на СЕПП от държавите членки 
обаче са довели до известен брой съмнителни практики, свързани 
с целевите бенефициенти на помощта, идентифицирането на допус-
тимите площи и разпределянето на помощта сред общността на земе-
делските производители. Както в случая на СЕП, разпределянето на 
помощта между земеделските производители се основава на площта 
на земеделското стопанство и не отчита специфичните регионални 
характеристики на земеделската дейност, нито приноса на земедел-
ските стопани към производството на обществени блага. Въздейст-
вието на СЕПП върху преструктурирането на земеделския сектор все 
още не е оценено, а дълготрайните структурни слабости продължават 
да се отразяват неблагоприятно върху доходите на много земедел-
ски производители. На последно място, държавите членки, които 
понастоящем прилагат СЕПП, все още не са готови за въвеждането 
след 2013 г. на схема за подпомагане на доходите, основана на права 
за получаване на плащане. Ето защо в контекста на подготовката за 
следващата реформа на ОСП Съветът и Парламентът биха могли да 
обсъдят дали да не преразгледат правилата за прилагане в съответ-
ствие с насоките, съдържащи се в отправените по-долу препоръки.

БЕНЕФИЦИЕНТИ, ДОПУСТИМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ

68.  В доклада си относно СЕП Палатата отбелязва липсата на точност 
при дефинирането на „земеделски производител“ и изплащането на 
помощи на бенефициенти, които не извършват или извършват само 
незначителна земеделска дейност. Настоящият одит доведе до фор-
мулирането на сходни заключения по отношение на СЕПП. Освен това 
в някои от тези държави членки помощта по СЕПП е била законно из-
плащана (като е допринесла за подпомагане на доходите) на публич-
ни организации, които управляват държавна земя, но не извършват 
по никакъв друг начин земеделска дейност. 

69.  Прилагащите СЕПП държави членки не са дефинирали по ясен начин 
допустимите за подпомагане площи и плащанията са били извършени 
за неизползвани парцели или за неземеделски дейности. 
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Палатата отново отправя своята препоръка подпомагането на до-
ходите да бъде насочено към активните земеделски производите-
ли, които извършват конкретни и редовни земеделски дейности. 
По-специално, подпомагането по СЕПП не трябва да се предоставя 
на публични организации, които управляват държавна земя, но не 
извършват по никакъв друг начин земеделска дейност.

ПРЕПОРЪКА 1

Допустимостта на земята за подпомагане следва да бъде ясно де-
финирана и ограничена до парцелите, за които стандартите за ДЗЕС 
налагат извършването на конкретни и редовни земеделски дейнос-
ти. В случай на въвеждане на основана на права схема за подпома-
гане, правата за получаване на плащане следва да се предоставят 
единствено за такива парцели.

ПРЕПОРЪКА 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОМОЩТА ПО СЕПП

70.  Разпределянето помощта по СЕПП се основава главно на площта на 
земеделските парцели, която е на разположение на земеделските 
производители, без да се отчитат нито специфичните регионални 
характеристики на земеделската дейност, нито приноса на земедел-
ските стопани към производството на обществени блага.

71.  Поради дуалистичната структура на земеделския сектор в много от 
новите държави членки преобладаващата част от земеделските про-
изводители получават подпомагане в много малък размер, докато 
по-големият дял от плащанията се получава от малко на брой големи 
бенефициенти.

Необходимо е да се търси по-балансирано разпределение на по-
мощта меж ду земеделските производители чрез определяне на 
таван за отделните плащания или чрез отчитане на специфичните 
характеристики на земеделските стопанства в различните региони.

ПРЕПОРЪКА 3
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РОЛЯ НА ПОМОЩТА ПО СЕПП ЗА 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР 

72.  От присъединяването на нови държави членки през 2004 г. и 2007 г. 
нивото на подпомагане годишно се увеличава и ще продължи да рас-
те съответно до 2013 г. и 2016 г. Въпреки това все още няма информа-
ция за въздействието на настоящото ниво на подпомагане и бъдещото 
му увеличаване върху преструктурирането на земеделския сектор 
и ефикасността на земеделските стопанства.

СТРУКТУРНИ СЛАБОСТИ ВЛИЯЯТ 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ДОХОДИ

73.  Трайният характер на структурните слабости в аграрната икономика 
на държавите членки, прилагащи СЕПП, може да въздейства в дъл-
госрочен план върху ефективността и ефикасността на преките 
плащания. 

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПОМОЩТА 
В ЦЕНИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ИЛИ НАЕМАНЕ НА ЗЕМЯ

74.  Тъй като помощта е тясно свързана с площта, с която разполага зе-
меделският производител, възможно е подпомагането по СЕПП да 
доведе до увеличение на цените за закупуване или наемане на земя 
и така да се намали ефективността на помощта.

Комисията следва да анализира степента, до която ефективност-
та и ефикасността на преките плащания се влияят отрицателно от 
структурните слабости и цените на земята. Въз основа на такъв 
анализ Комисията следва да обмисли прилагането на допълнител-
ни мерки, имащи за цел преструктуриране на земеделския сектор 
и превръщането му в по-конкурентоспособен отрасъл.

ПРЕПОРЪКА 4
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ПРЕХОДЕН ХАРАКТЕР НА СЕПП И ПОДГОТОВКА ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЪЗ 
ОСНОВА НА ПРАВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ 

75.  СЕПП се определя като преходна система, която трябва да бъде за-
менена от нова схема, основана на права за получаване на плащане. 
Въпреки това повечето държави членки, прилагащи СЕПП, не са гото-
ви за въвеждането на схема от този тип. Опитът със СЕП в държавите 
членки от ЕС-15 сочи, че прилагането на схема за подпомагане, осно-
вана на права за получаване на плащане, води до значителни закъс-
нения при изплащане на средствата на земеделските производители.

Комисията следва ак тивно да подкрепя държавите членки и  да 
наблюдава по-стриктно подготовката им за преминаването към 
бъдеща схема, основана на права за получаване на плащане. По-
специално тя следва да съдейства на държавите членки при иден-
тифициране на ключовите изисквания за националните администра-
ции и земеделските производители. 

ПРЕПОРЪКА 5

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав I с ръководител 
Ioannis  SARMAS — член на Сметната палата ,  в  Люксембург на 
заседанието му от 10 октомври 2012 г.

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ СЕПП И СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ (СЕП)

Схемите СЕП и СЕПП имат за цел подпомагане на доходите на земеделските производители. И в 
двата случая земеделските площи, върху които се основава плащането, трябва да са на разпо-
ложение на земеделския производител на определена дата от съответната кампания и трябва 
да бъдат поддържани в ДЗЕС (така, както е дефинирано в Регламент (ЕО) № 73/2009).

Въпреки това съществуват две основни разлики между СЕП и СЕПП:

а) Права за получаване на плащане 

В рамките на СЕП помощта се определя от две категории изисквания: (i) броят на допус-
тимите хектари на разположение на земеделския производител и (ii) стойността на при-
тежаваните от него права за получаване на плащане. Правата за получаване на плащане 
дават право на фиксирана сума помощ на хектар. В повечето случаи стойността на всяко 
плащане отразява стойността на пряката помощ, предоставяна в исторически референтен 
период. Възможно е правата за получаване на плащане да се договарят отделно от земята. 

За разлика от това, помощта по СЕПП съответства на фиксирана сума на хектар, изчисле-
на годишно чрез разделяне на националния финансов пакет на използваната земеделска 
площ в съответната държава членка, като не съществуват права за получаване на плащане.

б)  Дефиниране на допустимата земеделска земя: ДЗС и ДЗЕС

В рамките на СЕП плащанията се извършват за всяка земеделска площ от земеделското сто-
панство, която се използва за земеделска дейност (което включва поддържането ѝ в ДЗЕС).

За разлика от това, в рамките на СЕПП допустимата земеделска площ е тази,която действи-
телно се използва и се е намирала в добро земеделско състояние към 30 юни 2003 г. Ре-
гламентът не съдържа по-подробно описание на понятието за ДЗС. На практика понятието 
е използвано само веднъж по време на присъединяването като начин да се изключат от 
ИЗП парцелите, които са изоставени към юни 2003 г. и да се възпрепятстват земеделските 
производители да искат подпомагане за земя, която биха върнали към обработване след 
тази дата. Следователно става въпрос по-скоро за историческо понятие, което не се из-
ползва в практиката, с изключение на посочените по-горе два случая.

Що се отнася до България и Румъния, в Акта за присъединяване не се посочва ограниче-
нието за 30 юни 2003 г. и по принцип ДЗС следва да се спазва всяка година. 

Стандартите за ДЗС са установени единствено в България. В Румъния органите не са де-
финирали ДЗС, като в резултат на това неизползвани парцели не са били изключени от 
земеделската площ.

На практика понастоящем ДЗЕС e приложимата норма, тъй като земеделските производи-
тели трябва да спазват задълженията за ДЗЕС, за да получат пълния размер на помощта по 
СЕП или по СЕПП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
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КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

I.
Като преходна схема Схемата за единно плащане на 
площ (СЕПП) е замислена съгласно същите принципи 
като Схемата за единно плащане (СЕП), но с липсата на 
права за получаване на плащане. Първоначално преход-
ният период трябваше да приключи в края на 2006 г., но 
по новото искане на държавите членки може да бъде 
удължен с две години най-късно до края на 2008 г. Меж-
дувременно беше удължен до края на 2013 г.

Целта беше СЕПП да бъде „опростена схема“, за да могат 
новите държави членки да управляват преките плаща-
ния с по-прости правила.

IV.
Комисията разглежда този въпрос в законодателните 
предложения относно ОСП към 2020 г. (определение за 
активен земеделски производител).

СЕПП представлява отделена от производството схема 
и следователно не води до изискване за производство. 
Всеки земеделски производител, получаващ подкрепа, 
трябва обаче да извършва земеделска дейност. Съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета това означава, че 
той следва поне да поддържа земята си в добро земе-
делско и екологично състояние (ДЗЕС). В този контекст 
даден земеделски производител следва да не обмисля 
да не извършва земеделска дейност само защото не 
поддържа определено ниво на производство.

От 2010 г.  държавите членки имат възможността да 
изключват от получаването на преки плащания физиче-
ските или юридическите лица, чиито земеделски дей-
ности представляват само незначителна част от цялост-
ната им икономическа дейнос т или чиято основна 
икономическа цел не се състои в извършване на земе-
делска дейност. 

ОТГОВОРИ НА
КОМИСИЯТА



ОТГОВОРИ НА
КОМИСИЯТА

40

Специален доклад № 16/2012 – Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите
държави членки

V.
Комисията отбелязва констатацията на Палатата относно 
идентифицирането на допустимите парцели. Въпреки това 
новите държави членки използваха най-добрата налична 
информация в момента на създаване на своята система 
за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) . 
С одитни мисии и планове за действие Комисията подпо-
могна новите държави членки в усилието им да подобрят 
качеството на информацията в своята СИЗП. Определе-
нието за земя, допустима по СЕПП, задължава новите дър-
жави членки да изключват от плащането неизползваната 
земеделска земя (която не се обработва по различни при-
чини, напр. икономически или социални фактори).

Когато при одитите на Комисията бъдат открити недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели, по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

VI.
Що се отнася до СЕП, няма количествено измерена връзка 
между подкрепата по СЕПП и разходите по земеделската 
дейност, включително предоставянето на обществени 
блага. СЕПП представлява фиксирано плащане на площ, 
чиято основна цел е да предоставя основно подпома-
гане на доходите. Чрез задължението за поддържане на 
земята в ДЗЕС СЕПП допринася за опазването на природ-
ните ресурси, като по този начин се осигурява база за 
доставяне на обществени блага посредством земедели-
ето. Това бе отбелязано по-специално в проучването на 
обществените блага на Института за европейска политика 
в областта на околната среда (IEEP)1. 

В ЕС-12 картината е изключително разнородна, що се 
отнася до размерите на земеделските стопанства. Тъй 
СЕПП е плащане, основано на площта, големите земедел-
ски стопанства получават по-високи плащания. В допъл-
нение к ъм това при отпускането на допълнителни 
национални преки плащания (ДНПП) и при предоставя-
нето на специфична подкрепа новите държави членки 
вземаха предвид специфичните проблеми в чувствител-
ните сектори и региони.

Законодателните предложения относно ОСП към 2020 г. 
признават необходимостта от въвеждане на определе-
ние за активен земеделски производител, както и кон-
цепцията за преразпределяне на помощта между държа-
вите членки и земеделските производители.

1 Cooper, T., Hart, K. и Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods 

Through Agriculture in the European Union – доклад за ГД „Земеделие 

и развитие на селските райони“, Договор № 30-CE-0233091/00-28, 

Институт за европейска политика в областта на околната среда, Лондон.

VII.
Възможност за регионализиране на плащанията по 
СЕПП не съществува, тъй като СЕПП е преходна схема 
към регионалните плащания по СЕП. Поради това, ако 
държава членка искаше да диференцира нивото на пла-
щанията за различните региони, можеше да го направи 
чрез въвеждането на СЕП или от 2010 г.  чрез специ-
фичната помощ съгласно член 131 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. Освен това мерките по програмите за раз-
витие на селските райони (плащанията за необлагоде-
телстваните райони) са създадени за подпомагане на 
регионите в неравностойно положение.

VIII.
Нивото на преките плащания в  държавите членки 
е резултат от политически компромис, който обаче беше 
основан на ясно определени критерии и на исторически 
референтни периоди. Именно постепенното въвеждане 
на плащанията по СЕПП беше предложено с цел избяг-
ване на неравенствата между различните сектори на 
икономиката.

Инструментите на ОСП са предмет на постоянен анализ 
от Комисията, по-конкретно чрез оценки на политиката. 
По отношение на преките плащания оценката на различ-
ните въздействия е разделена по теми. През 2011 г. бе 
публикувана оценка на въздействието на преките помощи 
върху доходите2, а понастоящем е в ход оценка на струк-
турното въздействие на преките помощи. Резултатите се 
очакват за края на второто шестмесечие на 2013 г. Тъй като 
СЕПП е дерогация от СЕП, нейните последици се оценяват 
заедно със СЕП в рамките на тази оценка.

IX.
К апитализирането на помощта в  цените на земята 
в регионален модел на СЕП или в СЕПП може дейст-
вително да бъде по-високо отколкото в исторически 
модел. Функционирането на пазарите на земя в държа-
вите — членки на ЕС, под въздействието на мерките, 
прилагани в контекста на ОСП, беше оценено в проуч-
ване, поръчано от службите на Комисията3. Въпреки това 
измежду факторите, влияещи на цените на земята, суб-
сидиите по ОСП имат доста скромно въздействие. Това 
обаче не означава непременно увеличаване на капита-
лизацията в сравнение с предходни обвързани с произ-
водството форми на помощ. 

2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/index_en.htm

3 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm
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X.
В член 122, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 
се посочва, че СЕПП трябва да може да се прилага до 
31 декември 2013 г. От това следва, че с новата ОСП СЕПП 
ще престане да съществува, като новите държави членки 
са запознати с това условие още от януари 2009 г., когато 
регламентът бе публикуван.

Новите държави членки могат да решат всяка година да 
въведат стандартната схема (СЕП) и Комисията проведе 
няколко технически консултации с някои заинтересо-
вани нови държави членки по този въпрос. Въпреки 
това задължение на държавата членка е да прецени пре-
димствата и недостатъците на такова решение. Структу-
рата на земеделската общност се различава значително 
в различните държави членки, както и административ-
ният им капацитет.

XI. Общ отговор по първо и второ тире
Критерии като „кoнкретна и редовна земеделска дей-
ност“ могат да свържат нивото на помощта с изпъл-
нението от бенефициера на реално производствено 
задължение, което не би било съвместимо нито с целите 
на ОСП за постигане на по-голяма пазарна ориентация 
посредством отделени от производството преки плаща-
ния, нито с условията от „зелената кутия“ на СТО. Освен 
това диверсифицирането на дейностите е ценна алтер-
натива на ограничените възможности за растеж в земе-
делския сектор.

Съгласно сегашното законодателство (член 2 от Регла-
мент (ЕО) № 73/2009) всяко физическо или юридическо 
лице, което извършва селскостопанска дейност, може 
да получава преки плащания. Въпреки това държавите 
членки имат възможност да ограничават достъпа до 
прякото плащане, като приложат член 28, параграф 2 от 
този регламент. Освен това трябва да бъде отбелязано, 
че държавите членки носят отговорността за определя-
нето на минимални изисквания за ДЗЕС.

Този въпрос се разглежда в предложенията на Комиси-
ята за ОСП към 2020 г. чрез определението за активен 
земеделски производител и за земеделска дейност4. 

4 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

за установяване на правила за директни плащания за селскостопански 

производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата 

селскостопанска политика, съответно член 9 и член 4.

XI. Отговор по трето тире 
Законодателните предложения на Комисията имат за цел 
постигането на по-балансирано разпределяне на помо-
щта посредством няколко мерки, като например прогре-
сивно намаляване на преките плащания и определяне 
на тавани за тях, гъвкавост между стълбовете, регио-
нално разпределяне на националните тавани, сближа-
ване на стойността на правата на плащане и схемата за 
дребните земеделски производители. Съгласно новата 
политика всички държави членки (включително насто-
ящите държави, прилагащи СЕПП) ще имат възможност 
да регионализират плащанията, като вземат под внима-
ние агрономическите и икономическите характеристики 
и своя регионален земеделски потенциал.

XI. Отговор по четвърто тире
Въпросът бе анализиран в проучване на функционира-
нето на пазарите на земя5, в Прегледа на състоянието 
на ОСП — оценка на въздействието6,  като понастоя-
щем в рамките на Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие7 се провежда 
допълнително проучване на пазарните фактори. 

Осигурявайки ефективно застраховане на доходите 
и минимална стабилност на приходите,  помощта по 
СЕПП помага на земеделските производители да намалят 
отрицателното въздействие на тези структурни фактори.

XI. Отговор по пето тире
Държавите членки са тези, които носят отговорността да 
вземат решение относно прилагането на СЕП и да поис-
кат консултации от Комисията. Службите на Комисията са 
на разположение за консултации и помощ, ако е необхо-
димо и по искане от страна на заинтересованата държава 
членка. Комисията трябва да спазва принципа на субси-
диарност и няма право да се намесва в правомощията на 
държавите членки.

5 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy (Проучване на функционирането на пазарите на земя в държавите 

— членки на ЕС, под влиянието на мерките, прилагани в рамките на 

Общата селскостопанска политика), окончателен доклад, ноември 

2008 г. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm; 

6 ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСП — ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 

БЕЛЕЖКА № 1 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/

c1_en.pdf;

7 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States (Сравнителен анализ на пазарите на фактори за 

земеделието в държавите членки), http://cordis.europa.eu/search/index.

cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11351201. Проектът за пазара 

на фактори започна на 1.9.2010 г. и ще приключи на 31.8.2013 г.
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ВЪВЕДЕНИЕ

7.
Съгласно Договора за присъединяване СЕПП можеше да 
се прилага от новите държави членки до края на 2006 г. 
с възможност за продължаване два пъти с по една година 
(до края на 2008 г.) по искане на новите държави членки.

КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

20.
Само земеделските производители, попадащи в рамките 
на определението в Регламент (ЕО) № 73/2009 (лицата, 
които извършват земеделска дейност), имат право на 
подкрепа. Определението отразява необвързания с про-
изводството характер на схемата и целта да се насърчава 
пазарната ориентация на земеделските производители, 
като същевременно се гарантира съблюдаването на усло-
вията от „зелената кутия“ на СТО. Производствени задъл-
жения или връзки с производствените фактори не могат 
да бъдат налагани като критерии за допустимост.

При все това собствениците на земя без земеделска дей-
ност и лицата, които не са земеделски производители, не 
отговарят на условията за получаване на плащания.

В този контекст могат да възникнат ситуации със земе-
делски производители, които изпълняват само изис-
кването за ДЗЕС и следователно имат само ограничена 
земеделска дейност. При все това трябва да бъде напом-
нено, че държавите членки са длъжни да определят 
минимални изисквания за ДЗЕС. 

Този въпрос е разгледан в законодателните предло-
жения на Комисията относно ОСП към 2020 г., като бе 
предложено определението за активен земеделски 
производител.

Когато при одитите на Комисията бъдат открити недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели, по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

21.
Държавите членки трябва да преценят дали характерис-
тиките на начина на използване на земята не пречат на 
използването на земята за земеделски цели. 

Посочените в примерите бенефициери се разглеждат 
съгласно действащото законодателство на ЕС (член 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009) като земеделски 
производители, при условие че извършват земеделска 
дейност. Тези земеделски производители имат право 
на плащане по СЕПП, ако условията за допустимост са 
изпълнени.

При все това в съответствие с член 28, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите членки имат въз-
можност да изключват от плащанията по СЕПП земедел-
ските производители с незначителна земеделска дейност.

Когато при одитите на Комисията бъдат открити недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели, по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

22.
Определението за земеделска дейност отразява целта да се 
насърчава пазарната ориентация на земеделските произ-
водители, като същевременно се гарантира съблюдаването 
на правилата от „зелената кутия“ на Световната търговска 
организация (СТО). СЕПП е отделена от производството 
и спазва правилата от „зелената кутия“ на С ТО, поради 
което производствени задължения или връзки с производ-
ствените фактори не могат да бъдат налагани като крите-
рии за допустимост. В този контекст земеделските произво-
дители могат да решат да „поддържат земята в ДЗЕС“ вместо 
да произвеждат земеделски продукти.

Основната цел на отделянето от производството е пазар-
ната ориентация и като цяло земеделските производи-
тели, като предприемачи, извършват активна земеделска 
дейност, за да генерират доход от продажбата на своите 
продукти и евентуално от други дейности. Решението да 
не се произвежда също е пазарно ориентирано поведе-
ние, ако променливите производствени разходи не са 
покрити.

При все това Комисията е на мнение, че по-голямата част 
от земеделските земи в рамките на СЕПП се използват за 
производство и бенефициерите с ограничени дейности са 
само малък процент от общата площ в обхвата на СЕПП. 

Вж. също отговора на Комисията по точка 20.
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Каре 1
К о м и с и я та  р а з гл е ж да  до п ъ л н и те л н о  то з и  въ п р о с 
в своите законодателни предложения относно ОСП към 
2020 г., като предоставя определение за активен земе-
делски производител.

Съгласно сегашното законодателство (член 2 от Регла-
мент (ЕО) № 73/2009) всяко физическо или юридическо 
лице, което извършва селскостопанска дейност, може 
да получава преки плащания. Въпреки това държавите 
членки имат възможност да ограничават достъпа до 
прякото плащане, като приложат член 28, параграф 2 от 
този регламент. Освен това трябва да бъде отбелязано, 
че държавите членки носят отговорността за определя-
нето на минимални изисквания за ДЗЕС.

Когато при одитите на Комисията бъдат открити недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели, по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

23.
При обсъж дането на допълнителното насочване на 
пряката помощ по време на проверката на състоя-
нието Съветът счете, че на държавите членки следва да 
се предостави гъвкавост да преценят, в съответствие 
с принципа на субсидиарност и съобразно специфич-
ната си икономическа реалност,  кои са правилните 
параметри, които трябва да бъдат взети предвид за при-
лагането на тази възможност (да се изключват от пре-
ките плащания „физически или юридически лица, чиито 
земеделски дейности представляват само незначителна 
част от цялостната им икономическа дейност или чиято 
икономическа цел не е насочена към упражняване на 
земеделска дейност“). Това се разглежда допълнително 
в законодателните предложения на Комисията относно 
ОСП към 2020 г. посредством определението за активен 
земеделски производител.

24.
„Използвана земеделска площ“ означава общата площ 
на обработваемата земя, постоянните пасища, трайните 
насаждения и градините за лично ползване, съгласно 
установеното от Комисията за нейните статистически 
цели. Съгласно това определение, ако земеделска земя 
вече не се обработва по каквато и да е (икономическа, 
социална) причина, тя се включва в категорията „други 
земи“ като неотговаряща на условията за подпомагане 
по СЕПП. Държавите членки са тези, които носят отго-
ворността да преценят дали характеристиките на земята 
не пречат на използването ѝ за земеделски цели. 

Когато при одитите на Комисията бъдат открити недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели, по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

28.
За България и Румъния историческото упоменаване на 
земята, която е била в „добро земеделско състояние“ 
(ДЗС), бе премахнато поради специфичната структура 
на земеделските сектори преди присъединяването. По 
различни причини (разпокъсани парцели, неясна соб-
ственост и липса на капитал) големи площи земеделска 
земя все още не са били обработвани към датата на при-
съединяване. Поради това бе решено условието за земя 
в ДЗС да се прилага на годишен принцип. 
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Общ отговор по точки 30—32
Н о в и те  дъ рж а в и  ч л е н к и  и з п о л з в а х а  н а й - д о б р а та 
налична информация в момента на създаване на своите 
системи за идентификация на земеделските парцели 
(СИЗП).  При одитите на Комисията,  проведени през 
2004 г., бе заключено, че СИЗП като цяло функционират 
в Словакия, Полша и Унгария. Информацията за допус-
тимите земеделски площи, регистрирани в СИЗП, не бе 
винаги съвсем точна, но с одитните мисии и плановете 
за действие в България и Румъния Комисията подпо-
могна новите държави членки в усилията им да подо-
брят качеството на информацията в своите системи за 
идентификация на земеделските парцели.

33.
Одобрената от Комисията земеделска площ за СЕПП 
е земеделската площ, която новите държави членки са 
оценили (с помощта на обективни критерии) преди при-
съединяването като потенциално допустимата площ, 
за която ще бъде изискана помощ по СЕПП. В СИЗП се 
регистрира общата земеделска площ. При все това 
земеделските производители не предявяват искания 
за помощ за цялата тази площ (поради различни при-
чини, напр. процеса на реституиране на земята, разпо-
късаните парцели, достъпа до земята и т.н.). Поради това 
одобрената от Комисията площ може да бъде по-малка 
от общата земеделска площ, регистрирана в СИЗП.

34.
Разликата между земеделската площ по СЕПП, опреде-
лена в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1121/2009, 
и максималната допустима площ за СЕПП, регистрирана 
в СИЗП, може да бъде обяснена. Поради това Комисията 
не счете за необходимо да изиска от държавите членки 
да анализират това несъответствие.

Вж. също отговора по точка 33.

35. Общ отговор по букви а) и б)
Концепцията за прилагане на коефициент за намаление 
е стандартен механизъм за предотвратяване на преви-
шаването на бюджетните тавани. Не съществува неси-
гурност, тъй като държавите членки могат да съобщават 
на земеделските производители отрано максималната 
сума на хектар на плащането по СЕПП, на което ще имат 
право (= разпределението на наличните бюджетни сред-
ства и земеделската площ по СЕПП, определена в при-
ложение VIII към Регламент (ЕО) № 1121/2009), и прогно-
зата за евентуалното намаление въз основа на данните 
от заявленията за подпомагане. 

38.
Всяко искане за преразглеждане на използваната земе-
делска площ бе анализирано от Комисията при отчитане 
на наличието на обективни критерии (напр. размер на 
земеделските стопанства, опит от заявленията за подпо-
магане през предходните години, актуализация на СИЗП 
и т.н.). Дългосрочният опит от заявленията за подпома-
гане се счита за един от обективните критерии. 

През 2005 г. органите на Словашката република поискаха 
изменение на използваната земеделска площ (ИЗП) въз 
основа само на заявленията за подпомагане по СЕПП за 
2004 г. (данни за една година). Комисията не счете иска-
нето за достатъчно обосновано поради специфичната 
ситуация в Словашката република през този период 
(споровете за собствеността върху земята) и неголемия 
опит със СЕПП. Въпреки това през ноември 2008 г. Сло-
вашката република внесе отново искането за коригиране 
на използваната земеделска площ вече въз основа на 
4-годишен опит със заявленията за подпомагане по СЕПП, 
което искане беше прието от Комисията. 

39.
Изоставените земи са една от причините за недопусти-
мост на земята. При одитите на Комисията редовно се 
откриват недопустими земи в системите за идентифика-
ция на земеделските парцели и по откритите слабости 
се предприемат мерки в контекста на уравняването на 
сметките.

40.
По откритите по време на одитите слабости се предпри-
емат мерки в контекста на уравняването на сметките.
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41.
При одитите на Комисията в Унгария бе потвърдено, че 
качеството на СИЗП се е подобрило през последните 
години.

По отношение на Румъния през 2012 г. Комисията реши, 
въз основа на проведените през 2011 г. свои одити, да 
оттегли резервата си относно ИСАК, тъй като планът за 
действие на Румъния бе приключен и правилно изпъл-
нен и системата функционираше достатъчно добре за 
2011 референтна година. В контекста на обичайната 
одитна програма през 2012 г. ще бъде извършен одит на 
прилагането на преработената ИСАК. 

Що се отнася до България, бе изготвен подробен план 
за действие за ИСАК, който приключи през ноември 
2011 г., както бе планирано. При все това, въпреки че по 
време на извършените одити (в края на 2011 г., началото 
на 2012 г.) бе счетено, че свършената работа отговаря 
на изискванията, Комисията все още не бе достатъчно 
уверена, че прилагането на новите елементи при обра-
ботката на заявленията за 2012 г. ще функционира пра-
вилно. Вследствие на това резервата остана8. 

42.
По всички открити слабости се предприемат мерки в кон-
текста на уравняването на сметките.

43.
Може да има специфични случаи, при които допусти-
мостта на земята за преки плащания не е толкова оче-
видна. За да се справи с този проблем, Комисията изготви 
въпросник и документ за обсъждане, който отразява 
обмена на гледни точки с държавите членки. В доку-
мента за обсъждане (DS/2010/04 rev1) се заключава (от 
въпросниците и дискусиите), че допустимостта на пло-
щите е „несъмнена в огромното мнозинство от случаите 
и оценката не представлява проблем нито за контролира-
щите лица, нито за земеделските производители“.

8 AAR 2011 - http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/agri_aar_2011.

pdf — стр. 75.

Решението на земеделския производител да продължи 
земеделското производство върху допустимите хек-
тари или просто да поддържа площта в ДЗЕС следва да 
е следствие от пазарните условия, а не от размера на 
помощта. Определянето на национални стандарти от 
държавите членки не означава непременно, че от земе-
делския производител се очаква дейност, насочена към 
поддържане или увеличаване на земеделската продук-
ция. Определението на Евростат изключва изоставените 
земи от използваната земеделска площ. В законода-
телните предложения на Комисията относно ОСП към 
2020 г. по-добро насочване на помощта се постига чрез 
определението за активен земеделски производител.

Каре 2 
Съгласно член 143б,  параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1782/2003 (член 124 от Регламент (ЕО) № 73/2009) 
земеделската площ по СЕПП е тази част от нейната 
използвана земеделска площ, която се поддържа в добро 
земеделско състояние, независимо дали се използва за 
производство или не, и когато е уместно, се коригира 
съобразно обективните критерии, които следва да бъдат 
определени от България или Румъния след одобрение от 
страна на Комисията. За България националните крите-
рии за ДЗС за земята за пасище бе дали земята е подхо-
дяща за паша. Поради това всички земи в добро земе-
делско състояние отговарят на условията за плащания по 
СЕПП в България.

Румънските органи изготвиха насоки за класифициране 
на изоставената земя. Освен това в рамките на плана за 
действие на Румъния провериха над 11 000 референтни 
парцела, които се считаха за потенциално изоставени, 
за да проверят условията им за допустимост. 

При одитите на Комисията редовно се откриват недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели и по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

44.
СЕПП представлява фиксирано плащане на площ, чиято 
основна цел е да предоставя основно подпомагане на 
доходите.
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46.
Увеличението за всяка годишна работна единица (AWU), 
освен по-високите цени и обществената подкрепа, 
е резултат и от намаляване на работната сила през 
периода.

47.
За да се опише ситуацията в пълна степен, при оценя-
ването на ролята на плащания по СЕПП следва да бъдат 
взети под внимание и пазарните приходи.

48.
През 2004 г., когато СЕПП бе въведена, нетната добавена 
стойност нарасна в ЕС-10, но също и в ЕС-15. По-късно 
нетната добавена стойност се променяше без наличие 
на ясна връзка с прилагането на СЕПП.

49.
СЕПП е замислена като помощ на площ, без да е необхо-
димо да се декларират доходите на земеделските произ-
водители. Финансовата сума съответства на отговарящите 
на условията за помощ хектари. Освен това новите дър-
жави членки могат да се насочват към конкретни групи 
земеделски производители/сектори чрез допълнител-
ните национални преки плащания (ДНПП) (и специфично 
подпомагане).  Положението с доходите на дребните 
земеделски производители се разглежда в законодател-
ните предложения относно ОСП към 2020 г.

Законодателните предложения на Комисията относно 
ОСП към 2020 г.  съдържат елемент на прогресивно 
намаляване на преките плащания и определяне на 
тавани за тях, което ще позволи ограничаване на плаща-
нията за земеделските производители.

50.
При система за необвързано с производството под-
помагане, създадена за насърчаване на земеделските 
производители към по-голяма ориентация към пазара, 
коригирането на нивото на помощта, напр. до нивото на 
доходите на земеделските производители, ще навреди 
на целта.  Освен това,  т ъй като нивото на доходите 
е тясно обвързано с нивото на производството и него-
вия вид, правилата от „зелената кутия“ на Световната 
търговска организация (С ТО) със сигурност няма да 
бъдат спазени.

При все това Комисията признава, че разпределянето 
на помощта между земеделските производители трябва 
да бъде по-добре насочено, поради което то е основен 
въпрос в законодателните предложения на Комисията за 
ОСП към 2020 г., които поставят на преден план напри-
мер младите земеделски производители, дребните земе-
делски производители, районите с природни ограниче-
ния и т.н.

51.
В ЕС-12 картината е изключително разнородна. Тъй като 
СЕПП е плащане на площ, земеделските стопанства, 
които са големи от гледна точка на хектарите, получа-
ват по-високи плащания, които не се съпътстват непре-
менно от високо производство.

Преразпределителният ефект е виден дори в рамките на 
СЕП9, при която отделени от производството помощи се 
предоставят на 82 % от бенефициерите, получаващи по-
малко от 10 000 EUR, но представляващи само 24 % от 
общата стойност на плащанията. 

Често 0,2-та % включват големи кооперативи, които се 
състоят от голям брой дребни земеделски стопанства.

Съветът постигна съгласие, че концепцията за модула-
цията (прогресивно намаляване на преките плащания) 
е приложима за новите държави членки само когато 
нивото на преките плащания е поне равно на това ниво 
в други държави членки. 

Осигуряването на модел за подходящо разпределяне 
на помощта меж ду земеделските стопанства с раз-
лична големина се разглежда в законодателните пред-
ложения на Комисията относно ОСП към 2020 г. чрез 
прогресивно намаляване на плащанията и определяне 
на тавани за тях и чрез специфична схема за дребните 
земеделски производители.

52.
За да се запази простотата на схемата, СЕПП не позво-
лява регионализиране на схемата. При все това новите 
държави членки могат да отпускат ДНПП на секторен 
принцип като компенсация за постепенното въвеждане. 
Този инструмент и помощта по член 131 (специфичната 
помощ) позволяват да бъдат посрещнати специфичните 
нужди на земеделските производители в чувствителните 
сектори (напр. животновъдите, които не притежават 
земеделски площи). В допълнение към СЕПП помощта 
по програмите за развитие на селските райони е пред-
назначена за земеделските производители в необлаго-
детелстваните райони (плащания за необлагодетелства-
ните райони). 

9 Данни на CATS от 2010 г.
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53.
СЕПП е отделена от производството схема и следова-
телно няма изискване за производство. В този контекст 
даден земеделски производител следва да не обмисля 
да не извършва земеделска дейност само защото не под-
държа определено ниво на производство. Въпреки това 
всеки земеделски производител, който получава помощ, 
трябва да извършва земеделска дейност, което означава, 
че трябва поне да поддържа земята си в ДЗЕС. 

Дори и земята само да се поддържа в ДЗЕС, СЕПП допри-
нася за опазването на природните ресурси, като по този 
начин се осигурява база за доставяне на обществени 
блага чрез земеделието. Неуместно е земеделското про-
изводство да се въвежда като критерий, тъй като това би 
било в противоречие с необвързания с производството 
характер на плащанията и няма да бъде съвместимо 
с условията от „зелената кутия“ на СТО. 

Въпросът бе разгледан в прегледа на състоянието чрез 
въвеждане на член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. По този начин държавите членки могат да 
изключват бенефициерите, чиито земеделски дейности 
представляват само незначителна част от цялостната им 
икономическа дейност или които не извършват никаква 
земеделска дейност. Това се разглежда допълнително 
в законодателните предложения на Комисията относно 
ОСП към 2020 г. посредством определението за активен 
земеделски производител.

54.
Новите държави членки могат да отпускат ДНПП на 
секторен принцип като компенсация за постепенното 
въвеждане. Този инструмент и помощта по член 131 
(специфичната помощ) позволяват да бъдат посрещнати 
специфичните нужди на земеделските производители 
в чувствителните сектори (напр. животновъдите, които 
не притежават земеделски площи).

55.
В плана за оценка на ГД „Земеделие и развитие на сел-
ските райони“ се предвиж да мерките по член 68 да 
бъдат оценени през 2013/2014 г. По този начин Комиси-
ята ще разполага с пълен набор от данни за изпълне-
нието, включително с доклада, който държавите членки 
трябва да предоставят до 1 октомври 2012 г., и ще може 
да бъдат разглеждани промените, въведени от държа-
вите членки на 1 август 2011 г.

Комисията припомня, че член 68 позволява също на дър-
жавите членки да използват част от своите пакети по 
СЕПП за предоставяне на специфична помощ чрез прила-
гане на 8 други категории мерки.

57.
Инструментите на ОСП са предмет на постоянен анализ 
от Комисията, по-конкретно чрез оценки на политиката. 
По отношение на преките плащания оценката на различ-
ните въздействия е разделена по теми. 

През 2011 г. бе публикувана оценка на въздействието 
на преките помощи върху доходите,  а понастоящем 
Комисията предприема външна оценка на структурното 
въздействие на преките помощи, която ще разгледа въз-
действието на схемите за пряко подпомагане, включи-
телно СЕПП, върху различните аспекти на структурата 
на земеделските стопанства10. Планира се оценката да 
приключи през есента на 2013 г.

Тъй като СЕПП е дерогация от СЕП, нейните последици 
се оценяват заедно със СЕП в рамките на тази оценка.

58.
Освен това земеделските производители разполагат 
с други инструменти на ОСП, като например помощта за 
развитие на селските райони и системата за консулта-
ции в селското стопанство, чиято цел е да им подпомог-
нат да се справят с повечето от въпросите, посочени от 
Палатата. Тези мерки са създадени и избрани от държа-
вите членки измежду широк набор от възможности да 
отговарят на техните нужди от гледна точка на модерни-
зацията на земеделските стопанства, обучението на слу-
жители и т.н. Що се отнася до самата поземлена поли-
тика, собствеността и разпокъсаността, действията на 
Комисията са намалени, тъй като не попадат в областта 
на нейните компетенции.

Осигурявайки ефективно застраховане на доходите 
и минимална стабилност на приходите,  помощта по 
СЕПП помага на земеделските производители да намалят 
отрицателното въздействие на тези структурни фактори.

10 По-специално оценката ще обхване въздействието на преките 

помощи върху структурите на земеделските стопанства (големина, 

брой, използване на земята, брой на животните), поддържането на 

земеделските дейности в най-отдалечените райони, въздействието 

върху работната сила и стратегиите в областта на капитала 

и управлението на земеделските стопанства.
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59.
Комисията не споделя изцяло становището на Палатата. 
Външното проучване на пазарите на земя сочи, че сте-
пента на капитализация се различава в отделните държави 
и региони поради разликите в структурата на пазарите им 
на земя. Тъй като ефектът на „субсидията“ влияе не само на 
цените на суровините, но и на цените на продукцията, въз-
действието върху доходността на земеделските дейности 
не е еднакво за всички и е трудно за оценяване.

Ако плащанията по СЕПП се капитализират в стойността на 
земята и земеделският производител е собственик на земя, 
всяко капитализиране на плащанията по СЕПП директно увели-
чава стойността на неговите активи. От друга страна, ако даден 
земеделски производител ползва земята под аренда, плаща-
нията по СЕПП ще компенсират всяка капитализация в арен-
дата на земята и в най-добрия случай ще имат неутрален ефект 
в сравнение със ситуация, при която СЕПП не се прилага. Освен 
това следва да се припомни, че много оператори, които отдават 
своите земи под аренда, са самите те земеделски производители.

60.
Комисията анализира въздействието на помощта върху цените 
на земята (няколко примера — оценка на въздействието при 
проверката на състоянието, оценка на въздействието за пред-
ложенията за ОСП към 2020 г. и външно проучване на пазара 
на земя в ЕС, което бе поръчано по инициатива на Комисията).

Капитализирането на помощта в цените на земята в реги-
онален модел на СЕП или в СЕПП може действително да 
бъде по-високо отколкото в исторически модел. Това бе по-
специално оценено в проучване, поръчано от службите на 
Комисията11. При все това измежду факторите, влияещи на 
цените на земята, субсидиите по ОСП имат доста скромно 
въздействие. Действително промените в цените на земята 
са резултат от сложно взаимодействие на различни влия-
ещи фактори и системата за подпомагане на земеделието 
е само един от тях. Това обаче не означава непременно 
увеличаване на капитализацията в сравнение с предходни 
обвързани с производството форми на помощ. Поради това 
трябва да се внимава при формулирането на заключения за 
точния ефект на СЕПП върху цените на земеделската земя.

Каре 3
Поземлената политика не е от компетенциите на ЕС. 
Освен това Комисията няма право да се намесва в частни 
споразумения, които са следствие от преговори между 
земеделските производители и собствениците.

11 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy (Проучване на функционирането на пазарите на земя в държавите 

— членки на ЕС, под влиянието на мерките, прилагани в рамките 

на Общата селскостопанска политика), 2008 г. http://ec.europa.eu/

agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm

61.
СЕПП бе удължена поради искането на новите държави 
членки на политическо равнище. 

Съгласно Договора за присъединяване СЕПП можеше да 
се прилага от новите държави членки до края на 2006 г. 
с  възможност за продължаване два пъти с по една 
година (до края на 2008 г.) по искане на новите държави 
членки на политическо равнище.

В член 122, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 
се посочва, че СЕПП трябва да може да се прилага до 
31 декември 2013 г.  От това следва, че с новата ОСП 
СЕПП ще престане да съществува,  като новите дър-
жави членки са запознати с това условие още от януари 
2009 г., когато регламентът бе публикуван.

64.
СЕПП никога не е представяна като постоянна схема, 
а като дерогация от схемата на ЕС, която можеше да 
бъде използвана от новите държави членки преди тях-
ното преминаване към СЕП.

Новите държави членки имат всяка година възмож-
ността да прекратят прилагането на СЕПП и да въведат 
стандартната схема на ЕС. Между Комисията и органите 
на нови държави членки, които в миналото обмисляха 
да въведат СЕП, бяха проведени дискусии и няколко 
технически консултации. При все това новите държави 
членки са тези, които имат задължението да преценят 
предимствата и недостатъците на такова решение за 
прекратяване на СЕПП и да създадат подходящи адми-
нистративни структури в съответствие със законодател-
ството на ЕС.

В член 122, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 
се посочва, че СЕПП трябва да може да се прилага до 
31 декември 2013 г.  От това следва, че с новата ОСП 
СЕПП ще престане да съществува,  като новите дър-
жави членки са запознати с това условие още от януари 
2009 г., когато регламентът бе публикуван.

65.
Отговорност на държавите членки е да вземат своевре-
менно решение относно прилагането на СЕП.

Вж. също отговора по точка 64.
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67.
Разпределението на СЕПП между земеделските произ-
водители не отразява структурните характеристики на 
земеделските стопанства и е пропорционално на при-
носа на земеделските производители към поддържането 
на площ в ДЗЕС, което допринася за опазването на при-
родните ресурси и следователно осигурява база за дос-
тавяне на обществени блага чрез земеделието. 

Що се отнася до СЕП, няма количествено измерена 
връзка меж ду подкрепата по СЕПП и разходите по 
земеделската дейност, включително предоставянето на 
обществени блага. 

Държавите членки,  които искаха да диференцират 
нивото на плащанията за различните региони, можеха 
да го направят чрез въвеждането на СЕП или от 2010 г. 
чрез специфичната помощ. Освен това мерките по про-
грамите за развитие на селските райони (плащанията за 
необлагодетелстваните райони) са създадени за подпо-
магане на регионите в неравностойно положение.

Осигурявайки ефективно застраховане на доходите 
и минимална стабилност на приходите,  помощта по 
СЕПП помага на земеделските производители да намалят 
отрицателното въздействие на тези структурни фактори.

През 2011 г. бе публикувана оценка на въздействието 
на преките помощи върху доходите,  а понастоящем 
Комисията предприема външна оценка на структурното 
въздействие на преките помощи, която ще разгледа въз-
действието на схемите за пряко подпомагане, включи-
телно СЕПП, върху различните аспекти на структурата на 
земеделските стопанства.

Новите държави членки могат да решат всяка година да 
въведат стандартната схема (СЕП) и Комисията проведе 
няколко технически консултации с някои заинтересо-
вани нови държави членки по този въпрос. Службите на 
Комисията са на разположение за консултации и помощ, 
ако е необходимо и по искане от страна на заинтересо-
ваната държава членка. 

68.
Определението за земеделска дейност отразява целта 
да се насърчава пазарната ориентация на земеделските 
производители, като същевременно се гарантира съб-
людаването на правилата от „зелената кутия“ на С ТО. 
СЕПП е отделена от производството и спазва правилата 
от „зелената кутия“ на С ТО, поради което производ-
ствени задължения или връзки с производствените фак-
тори не могат да бъдат налагани като критерии за допус-
тимост. В този контекст земеделските производители 
могат да решат да „поддържат земята в ДЗЕС“ вместо да 
произвеждат земеделски продукти.

О сновната  це л  на  отде л янето  от  производс твото 
е пазарната ориентация и като цяло земеделските про-
изводители, като предприемачи, извършват активна 
земеделска дейност, за да генерират доход от продаж-
бата на своите продукти и евентуално от други дей-
ности. Решението да не се произвежда също е пазарно 
ориентирано поведение, ако променливите производ-
ствени разходи не са покрити.

При все това Комисията е на мнение, че по-голямата 
част от земеделските земи в рамките на СЕПП се използ-
ват за производство и бенефициерите с ограничени дей-
ности са само малък процент от общата площ в обхвата 
на СЕПП. 

При обсъж дането на допълнителното насочване на 
пряката помощ по време на проверката на състоя-
нието Съветът счете, че на държавите членки следва да 
се предостави гъвкавост да преценят, в съответствие 
с принципа на субсидиарност и съобразно специфич-
ната си икономическа реалност,  кои са правилните 
параметри, които трябва да бъдат взети предвид за 
прилагането на възможността за изключване от пре-
ките плащания „физически или юридически лица, чиито 
земеделски дейности представляват само незначителна 
част от цялостната им икономическа дейност или чиято 
икономическа цел не е насочена към упражняване на 
земеделска дейност“. Това се разглежда допълнително 
в законодателните предложения на Комисията относно 
ОСП към 2020 г. посредством определението за активен 
земеделски производител.
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69.
При одитите на Комисията редовно се откриват недо-
пустими земи в системите за идентификация на земедел-
ските парцели и по откритите слабости се предприемат 
мерки в контекста на уравняването на сметките.

Общ отговор по препоръки 1 и 2
Критерии като „кoнкретна и редовна земеделска дей-
ност“ могат да свържат нивото на помощта с изпъл-
нението от бенефициера на реално производствено 
задължение, което не би било съвместимо нито с целите 
на ОСП за постигане на по-голяма пазарна ориентация 
посредством отделени от производството преки плаща-
ния, нито с условията от „зелената кутия“ на СТО. Освен 
това диверсифицирането на дейностите е ценна алтер-
натива на ограничените възможности за растеж в земе-
делския сектор.

Съгласно сегашното законодателство (член 2 от Регла-
мент (ЕО) № 73/2009) всяко физическо или юридическо 
лице, което извършва селскостопанска дейност, може 
да получава преки плащания. Въпреки това държавите 
членки имат възможност да ограничават достъпа до 
прякото плащане, като приложат член 28, параграф 2 от 
този регламент. Освен това трябва да бъде отбелязано, 
че държавите членки носят отговорността за определя-
нето на минимални изисквания за ДЗЕС.

Този въпрос се разглежда в предложенията на Комиси-
ята за ОСП към 2020 г. чрез определението за активен 
земеделски производител и за земеделска дейност. 

70.
Възможност за регионализиране на плащанията по 
СЕПП не съществува, тъй като СЕПП е преходна схема 
към регионалните плащания по СЕП. Поради това, ако 
държава членка искаше да диференцира нивото на пла-
щанията за различните региони, можеше да го направи 
чрез въвеждането на СЕП или от 2010 г.  чрез специ-
фичната помощ съгласно член 131 от Регламент (ЕО) 
№ 73/2009. Освен това мерките по програмите за раз-
витие на селските райони (плащанията за необлагоде-
телстваните райони) са създадени за подпомагане на 
регионите в неравностойно положение.

71.
Вж. отговора по препоръка 3.

Препоръка 3
Законодателните предложения на Комисията имат за цел 
постигането на по-балансирано разпределяне на помо-
щта посредством няколко мерки, като например прогре-
сивно намаляване на преките плащания и определяне 
на тавани за тях, гъвкавост между стълбовете, регио-
нално разпределяне на националните тавани, сближа-
ване на стойността на правата на плащане и схемата за 
дребните земеделски производители. Съгласно новата 
политика всички държави членки (включително насто-
ящите държави, прилагащи СЕПП) ще имат възможност 
да регионализират плащанията, като вземат под внима-
ние агрономическите и икономическите характеристики 
и своя регионален земеделски потенциал.

72.
През 2011 г. бе публикувана оценка на въздействието 
на преките помощи върху доходите,  а понастоящем 
Комисията предприема външна оценка на структурното 
въздействие на преките помощи, която ще разгледа въз-
действието на схемите за пряко подпомагане, включи-
телно СЕПП, върху различните аспекти на структурата 
на земеделските стопанства12. Планира се оценката да 
приключи през есента на 2013 г.

73.
Осигурявайки ефективно застраховане на доходите 
и минимална стабилност на приходите,  помощта по 
СЕПП помага на земеделските производители да намалят 
отрицателното въздействие на тези структурни фактори.

12 По-специално оценката ще обхване въздействието на преките 

помощи върху структурите на земеделските стопанства (големина, 

брой, използване на земята, брой на животните), поддържането на 

земеделските дейности в най-отдалечените райони, въздействието 

върху работната сила и стратегиите в областта на капитала 

и управлението на земеделските стопанства.
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74.
Ако плащанията по СЕПП се капитализират в стойността на 
земята и земеделският производител е собственик на земя, 
всяко капитализиране на плащанията по СЕПП директно увели-
чава стойността на неговите активи. От друга страна, ако даден 
земеделски производител ползва земята под аренда, плаща-
нията по СЕПП ще компенсират всяка капитализация в арен-
дата на земята и в най-добрия случай ще имат неутрален ефект 
в сравнение със ситуация, при която СЕПП не се прилага. Освен 
това следва да се припомни, че много оператори, които отдават 
своите земи под аренда, са самите те земеделски производители.

Препоръка 4
Въпросът за цените на земята бе анализиран в проучване 
на функционирането на пазарите на земя13, в Прегледа на 
състоянието на ОСП — оценка на въздействието14, като 
понастоящем в рамките на Седмата рамкова програма за 
научни изследвания и технологично развитие се провежда 
допълнително проучване на пазарните фактори15. Освен 
това понастоящем е в ход оценка на Комисията на въздейст-
вието на преките помощи върху земеделските структури.

Що се отнася до предлаганите инструменти, помощта по 
СЕПП помага на земеделските производители да намалят 
отрицателното въздействие на структурните слабости, като 
осигурява ефективно застраховане на доходите и минимална 
стабилност на приходите. Освен това земеделските произво-
дители разполагат с други инструменти на ОСП, като напри-
мер помощта за развитие на селските райони и системата за 
консултации в селското стопанство, чиято цел е да им подпо-
могнат да се справят с повечето от въпросите, посочени от 
Палатата. Тези мерки са създадени и избрани от държавите 
членки измежду широк набор от възможности да отговарят 
на техните нужди от гледна точка на модернизацията на земе-
делските стопанства, обучението на служители и т.н.

Помощта по СЕПП помага на земеделските произво-
дители да намалят отрицателното въздействие на тези 
структурни фактори.

13 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under 

the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural Policy 

(Проучване на функционирането на пазарите на земя в държавите — 

членки на ЕС, под влиянието на мерките, прилагани в рамките на Общата 

селскостопанска политика), окончателен доклад, ноември 2008 г. http://

ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm; 

14 ПРОВЕРКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСП — ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 

БЕЛЕЖКА № 1 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/ia_annex/

c1_en.pdf;

15 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States (Сравнителен анализ на пазарите на фактори за 

земеделието в държавите членки), http://cordis.europa.eu/search/index.

cfm?fuseaction=proj.document&PJ_RCN=11351201

75.
Държавите членки са тези, които носят отговорността 
да вземат решение относно прилагането на СЕП и да 
поискат консултации от Комисията. Службите на Коми-
сията са на разположение за консултации и помощ, 
ако е необходимо и по искане от страна на заинтере-
сованата държава членка. Комисията трябва да спазва 
принципа на субсидиарност и няма право да се намесва 
в правомощията на държавите членки.

Вж. също отговора по препоръка 5.

Препоръка 5
Държавите членки са тези, които носят отговорността 
да вземат решение относно прилагането на СЕП и да 
поискат консултации от Комисията. Службите на Коми-
сията са на разположение за консултации и помощ, 
ако е необходимо и по искане от страна на заинтере-
сованата държава членка. Комисията трябва да спазва 
принципа на субсидиарност и няма право да се намесва 
в правомощията на държавите членки.
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ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ Е ОПРОС ТЕНА ПРЕХОДНА СХЕМА ЗА ПОДПО-

МАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ. 

ПАЛАТАТА УСТАНОВИ, ЧЕ СА ИЗВЪРШВАНИ ПЛАЩАНИЯ И КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИ, КОИТО НЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО НЕЗНА-

ЧИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПЛАЩАНИЯ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНА ИЛИ ИЗОСТАВЕ-

НА ЗЕМЯ. ТЪЙ КАТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМОЩТА ПО СЕПП СЕ ОСНОВАВА НА ПЛОЩТА 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ, КОЯТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ, ПОМОЩТА СЕ КОНЦЕНТРИРА В МА ЛКО НА БРОЙ ГОЛЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ И ПО 

ТОЗИ НАЧИН Е ВЪЗМОЖНО ТЯ ДА ДОВЕДЕ ДО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ 

ИЛИ НАЕМАНЕ НА ЗЕМЯ. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТРУКТ УРНИ СЛАБОСТИ И УВЕЛИЧАВАЩИТЕ 

СЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЯТА МОГАТ ДА ПОВЛИЯЯТ ОТРИЦАТЕ ЛНО НА ЕФЕК ТИВНОС Т ТА И ЕФИ-

КАСНОСТ ТА НА ПОМОЩТА. ПАЛАТАТА ПРЕПОРЪЧВА ПОМОЩТА ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ 

АКТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ КОНКРЕТНИ И РЕДОВНИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ПО-БАЛАНСИРАНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОМОЩТА МЕЖ-

ДУ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАТО СЕ ОТЧИТАТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РАЗЛИЧНИТЕ РЕГИОНИ.


