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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0991/2011, внесена от Свилен Радев, с българско гражданство, 

относно неспазване от страна на българските органи на Регламент (ЕО) № 
796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на 
интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и 
модулация

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че Българският държавен фонд „Земеделие“ е 
отказал да му предостави финансова помощ с аргумента, че е декларирал по-голяма от 
реалната площ на земите. Вносителят е обжалвал решението на Държавния фонд и е 
завел дело, позовавайки се на разпоредбите относно процедурите за контрол, залегнали 
в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за 
прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване 
и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета 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. Административният съд е постановил в полза на вносителя, 
но компетентните разплащателни органи все още не са изпълнили съдебното решение. 
Поради това вносителят моли Европейския парламент да се намеси и да гарантира 
прилагането на съществуващите разпоредби на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

На 17 август и 16 септември 2011 г. в Комисията се получиха две жалби, в които 
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вносителят възразява срещу отказа на Държавен фонд „Земеделие“ в България да 
извърши плащания съгласно схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемата за 
допълнителни национални директни плащания с аргумента, че е декларирал по-голяма 
от реалната площ на земите.
По същество жалбоподателят твърди, че дружеството му „Агробулс“ ООД е било 
санкционирано за това, че е декларирана по-голяма площ от реалната площ на земите и 
че в резултат на това Държавен фонд „Земеделие“ в България е отказал да извърши 
заплащане по СЕПП и схемата за национални директни плащания.
Жалбоподателят е обжалвал гореспоменатия отказ на основание, че Държавен фонд 
„Земеделие“ не е извършил правилно проверките на място на площите, отговарящи на 
условията за финансова помощ.
Софийският административен съд и Върховният административен съд на България са 
отменили решението на Държавен фонд „Земеделие“. Жалбоподателят обаче посочва, 
че фондът все още отказва да извърши заплащане по СЕПП и схемата за национални 
директни плащания.

Наблюдения на Комисията
Съгласно условията, които уреждат функционирането на Общата селскостопанска 
политика (ОСП), въвеждането на схемите на ЕС за подпомагане в рамките на тази 
политика е делегирано, от нейното начало, на държавите членки, които носят 
отговорността да привеждат в изпълнение правилата на ОСП и по-специално 
плащанията за бенефициерите.
В резултат на поетата от тях отговорност да защитават финансовите интереси на 
бюджета на ЕС, държавите членки са тези, които вземат всички необходими мерки, за 
да гарантират, че субсидиите са предоставени правилно, както и за да предотвратят и 
разгледат случаите на нередности.
Съгласно информацията, посочена в последното решение на Държавен фонд 
„Земеделие“ от 1 август 2011 г., въпреки че административните съдилища на България 
са отменили първото решение на фонда по процедурни причини, като са изтъкнали 
неправомерността на проверките на място, административните проверки посредством 
системата за идентификация на земеделските парцели потвърдиха първоначалната 
информация.
Затова Държавен фонд „Земеделие“ продължава да счита, че жалбоподателят няма 
право да получи плащания по СЕПП и схемата за национални директни плащания с 
аргумента, че е декларирал площи, които той не е използвал.
Оценката на получената информация по време на административните проверки и 
проверките на място, както и оценката на обхвата на издаденото решение от страна на 
националните правосъдни органи, е от компетентността на националните органи, а 
Комисията не може да заменя своята собствена оценка с тази на националните органи и 
да се намесва в административните процедури, свързани с решението на съда.
В резултат на това изглежда, че изходът от ситуацията, описана от жалбоподателя, 
следва да се търси посредством обжалване на последното решение на фонда в 
национален съд, който да прецени правомерността на това решение.



CM\892923BG.doc 3/3 PE483.603v01-00

BG

Заключения
С оглед на наличната към момента информация, случаят, предоставен на вниманието на 
Комисията, не съдържа елементи от правото, които биха оправдали намесата на 
Комисията в административното уреждане на този индивидуален случай, който попада 
в компетентността на националните административни или съдебни трибунали.


