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ДО 

 

СВЕТЛИН ТАНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „КОМИСИЯТА ПО 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ 

НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ” 

 

СЛАВИ БИНЕВ 

ПОСТОЯННО ДЕЙНСТВАЩА 

ПОДКОМИСИЯ ПО УСВОЯВАНЕТО НА 

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

КЪМ КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ  

 

С КОПИЕ: 

 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА 
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ОТ 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОГРАМИ  

 

 

Относно: Невписването на 

подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ 

в Индикативен график за прием на 

заявления за подпомагане по 

Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. през 

календарната 2016 г.  

 

Уважаеми господа, 

 

Във връзка с публикувания от Държавен фонд „Земеделие“ Индикативен 

график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. през календарната 2016 г., Българската Асоциация 

на Бенефициентите по Европейски Програми (БАБЕП) с тревога установи, че в 

графика не е включена подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“.  

 

През изминалия програмен период от Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. подмярка 6.4, тогава позната като 312, беше един от 

основните инструменти за финансово подпомагане на кандидати, желаещи да 

осъществят инвестиции в неземеделски дейности.  Към 30 септември 2015 г. 

по подмярката бяха одобрени над 550 проекта на обща стойност над 133 млн. 

лева, което още веднъж показва нейната основополагаща роля в подпомагането 

на малки населени места чрез увеличаване на инвестициите и намаляване на 

безработицата. 
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Именно поради тази причина БАБЕП с притеснение констатира липсата  на 

подмярка 6.4 в Индикативния график за прием на заявления за подпомагане по 

ПРСР 2014-2020 през 2016 г. Невключването и означава, че приемът по 6.4 ще 

може да започне най-рано през 2017 г., което ще доведе до забавяне от най-малко 

три години от началото на новия програмен период. Това отлагане ще ощети 

над три хиляди потенциални бенефициенти , като всеки може да загуби между 

20 и 45 хиляди лв.  от инвестии във вече започнати проекти по подмярката. Тези 

инвестиции включват разходи за технически, консултантски и проектантски 

услуги, закупуване на имоти, заплащане на такси към държавни и общински 

институции и други. Допълнително ще пострадат тези, които вече са изтеглили 

кредити, като удълженото им изплащане може да се превърне в непоносимо 

бреме.  

 

Още един сериозен проблем ще бъде и ограниченото време за реализацията на 

входирани проекти. Между началото на приема на заявления по подмярката 

през 2017 г. и края на ПРСР през 2020 г. ще останат само три години за 

изпълнение на проектите, които са крайно недостатъчни. Възможно е времето 

да бъде още по-лимитирано, ако се повтори случаят от миналия програмен 

период, когато одобряването на входираните проекти се забави с година повече 

от предвиденото.  

 

Всички тези рискове ще разколебаят потенциалните бенефициенти, които 

разчитат на подпомагането и ще породи недоверие към европейското 

финансиране на институционално ниво. Недоверието от своя страна ще доведе 

до прояви на недоволство под формата на жалби до Европейската комисия и 

общонационални протести.   

 

Предвид разгледаните факти, обстоятелства и рискове, БАБЕП изразява 

надежда, че ще бъдат взети нужните мерки за иницииране на подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ не по-късно от 2016 г. По 

този начин ще бъдат предотвратени горепосочените проблеми и ще се 

гарантира успешното осъществяване на проектите по подмярката. Това ще 

доведе до жизненоважни финансови инжекции в българската икономика, 

намаляващи безработицата и развиващи малките населени места.  
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                                      С УВАЖЕНИЕ: 

 

 ___________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ / 

 

 

 

___________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЛЦИЯ НА ОВОЩАРИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ / 

 

 

____________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО БРАНШОВО 

СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ/ 

 

 

 

____________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА 

МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ/ 

 

 

 

____________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА 

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ „ТРАКИЯ МИЛК” – 

ПЛОВДИВ/ 

 

 

 

____________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

БИВОЛОВЪДИ / 

 

 

 

 

____________________________ 
 /ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 

ПРАСКОВА” / 

Гр. София 

Дата: _____________ 

  


