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        ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ЗА 

ЕЛЕНА ИВАНОВА 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ 

„СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ 

 

Уважаема г-жо Иванова, 

 

От Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми 

(БАБЕП) бихме искали да изразим дълбокото си несъгласие с представения от 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проект на критерии за 

подбор по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“ от ПРСР 2014 – 2020.  Така изготвен, проектът е в явен ущърб на 

обществения интерес, тъй като ще лиши прекомерно голям брой български 

църкви и храмове от възможността да кандидатстват за жизненоважно за тях 

европейско финансиране. 

От БАБЕП разбираме мотивацията на МЗХ да създаде Наредба, чийто 

ползотворен ефект да се разпростре сред възможно най-голям брой население. 
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Трябва обаче да се има предвид следното – общини с население над 10 000 души 

разполагат не само с по-големи бюджети, които да използват за финансиране 

на повече и по-мащабни проекти, но и имат възможността да получават 

финансиране и по други направления, различни от Програмата за развитие на 

селските райони (а именно МРРБ, ОП и други). В същото време по-малките 

общини оперират с по-ограничени средства, което ги принуждава да се 

съсредоточат само върху секторите с най-висок приоритет. По този начин 

подпомагането на обекти и дейности от културен и духовен характер често 

остава на заден план, а точно тези се нуждаят силно от финансова помощ, за да 

просъществуват като обединяващ и обогатяващ фактор за местното население.  

Важно е да се отбележи още, че броят на жителите на дадено населено 

място по никакъв начин не показва колко от тях всъщност ще посещават 

храмовете, намиращи се на територията му. Анализи на БАБЕП, изготвени 

благодарение на общата дейност на асоциацията с няколко митрополии, 

показват, че в голяма част от случаите храмове в малки градове и села 

обслужват повече жители, отколкото храмове в по-големи населени места.  

В същото време в малките населени места из цялата страна има стотици 

църкви и храмове, които нямат статут на недвижима културна ценност, но 

играят жизненоважна духовна роля за местното население. Много от тях обаче 

имат спешна нужда от реставрация или ремонт, за да могат да изпълняват 

пълноценно функциите си. Тези обекти по никакъв начин не трябва да бъдат 

пренебрегвани за сметка на други, които са от „местно“, „национално“ или 

„световно значение“, защото също са, ако можем да използваме думите на МЗХ, 

„носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или 

културна стойност“.  

Точно поради всички тези причини в настоящото писмо си позволяваме  
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да приложим изготвен от нас проект на критерии за подбор. В него предлагаме 

следното: общини с население до 10 000 души да получават 10 точки, два пъти 

повече от общини с население над 10 000. На същия принцип сме определили и 

точкуването за населено място, взимайки предвид критериите от Наредба № 24 

– почти двойно повече точки ще получават населени места с население между 

500 и 5000 души, тъй като за тях е от първостепенно значение да получат 

финансиране за поддържане на културното и духовното си наследство. Важно е 

да се поясни, че по културни и исторически причини, конституирането на 

Българската православна църква (БПЦ) като правен субект с международно 

признание предхожда възстановяването на българската държава. Това ясно 

показва важното участие, което БПЦ е заемала и продължава да заема в 

развитието на малките населените места в България. Тази нейна роля не само 

не трябва да се подценява за сметка на по-големите общини и градове, а тъкмо 

обратното – трябва да се поощрява, за да се запази Църквата като социално и 

духовно средище там, където има най-голяма нужда от нея.  

Също така предлагаме сградите с религиозно значение, които не са 

паметници на културата, да бъдат включени в критериите за подбор по 

подмярка 7.6 като получават по 10 точки. Това е нужно, за да могат църкви и 

храмове, които не са от местно, национално или световно значение, да получат 

възможността за финансово подпомагане за дейности, определени в чл.4 от 

новата Наредба.   

Ако бъде одобрено в настоящата си форма, предложението на МЗХ ще 

въведе критерии за подбор, които са отявлено несправедливи и 

дискриминационни. Те ще имат силно негативен ефект върху бъдещото 

развитие на стотици църкви и храмове в България, тъй като няма да им 

позволят да кандидатстват за финансиране по ПРСР 2014-2020 г. Така те ще 

бъдат оставени на произвола на съдбата, без шанс да бъдат реставрирани и 
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ремонтирани, докато неминуемо западнат и лишат малките населени места от 

духовната искра на вярата.  

Затова от БАБЕП предлагаме нашия алтернативен проект на критерии за 

подбор, за да могат средствата, предвидени за възстановяване на българските 

храмове и църкви, да бъдат най-адекватно изразходвани. Предвид 

гореизложените фактори, силно се надяваме, че от Министерството на 

земеделието и храните ще се съгласите с това наше предложение за реален, а не 

дискриминационен подбор.  

 

Предложение за критерии за подбор по подмярка 7.6 

 

Критерии Точки 

Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности  

1. Населено място с население между 500 и 5000 35 

2. Населено място с население между 5000 и 10 000 20 

3. Община с население до 10 000  10 

4. Община с население над 10 000 5 

  

Проекти с включени инвестиции според културната и обществена 

значимост на обекта 

 

1. Паметници на културата от световно, национално и местно 

значение 

20 

2. Сгради с религиозно предназначение, които не са паметници на 

културата 

10 

 

 

Гр. София                                             Председател: _____________________ 

10.03.2016 г.               /Ивайло Здравков/ 


