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За разлика от повечето страни – членки на ЕС, в България и Румъния сектор 

земеделие продължава да има голямо значение в икономическия живот. Добавената стойност 

на земеделието като част от БВП на двете държави е повече от два пъти по-висока от 

средната за ЕС. България и Румъния продължават да бъдат държавите с най-голям дял на 

земеделския сектор в националните си БВП сметки.  

Измамите, нередностите и корупцията с европейско финансиране в българския и в 

румънския селскостопански сектор представляват сериозна опасност за финансовите интереси 

на ЕС. За периода 2007-2017 г. по Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФГЗ) и 

Европейския гаранционен фонд за земеделие (ЕЗФРСР) на Дирекция АФКОС са докладвани 

общо 10 892 нередности. От тях 560 случая са докладвани на Европейската служба за борба с 

измамите (ОЛАФ), като 52,5 % се отнасят до подозрения за измама.  

През 2015 г. Агенция за борба с измамите на Румъния е извършила 211 проверки, 

засягащи финансиране на стойност близо 260 млн. евро. Към Национална дирекция за борба с 

корупцията на Румъния са препратени 47 от установените нарушения. От 132 потвърдени 

случая на измама, 38 са били свързани с финансиране на селското стопанство. Съмненията за 

измами с европейски фондове за земеделие за периода 2008-2017 г. възлизат на малко повече 

от 75 млн. евро. 

Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на ОЛАФ, организира форум 

за обмен на гледни точки и обществено-политическа дискусия на представители на 

правоприлагащите институции, експертни организации и академичната общност. Те ще 

споделят опита си в областта на разкриването, разследването и предотвратяването на 

корупцията и измамите с европейските фондове за земеделие, както и на прилагането на 

иновативни технологични решения в противодействието на измамите. Ще бъдат дискутирани 

още най-новите методи за измерване на явлението завладяване на държавата. 

На конференцията ще бъдат разгледани ключови аспекти на рисковете за финансовите 

интереси на ЕС, свързани с престъпления на т.нар. „бели якички” в земеделския сектор. Какви 

са новите предизвикателства и съществуващите подходи за оценка, разследване и превенция 

на измамите и корупцията на национално и европейско ниво с фокус върху финансирането в 

селскостопанския сектор? Какво е сегашното състояние и как може да се подобри 

институционалното сътрудничество при откриването, разследването и наказателното 

преследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС в сферата на селското 

стопанство? Какви нови методи и инструменти могат да влязат в употреба за противодействие 

на измамите и корупцията при европейско финансиране и по-специално в селското 
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стопанство? Това са част от въпросите, които ще бъдат обсъдени в рамките на 

международната конференция. В дискусията ще се включат над 30 експерти с богат 

практически и академичен опит, включително Амира Сьони, ръководител на отдел 

„Земеделски и структурни фондове II“ на ОЛАФ, Мариана Пратс от отдел „Интегритет в 

публичния сектор“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

Франческа Торти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, 

началникът на Командването на карабинерите по земеделието и храните полк. Амедео де 

Франчески, експертът по анализ на данни д-р Кристофър Брустър от нидерландския 

изследователски институт TNO и др. 

За контакти и запитвания: Алеко Стоянов, Център за изследване на демокрацията, 

тел. 0886 66 95 84, e-mail: stoyanov.aleko@gmail.com.  
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