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ДО  

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

КОПИЯ ДО: 

 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА 

 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, 

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ 

 

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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ИСКАНЕ 

От Българска Асоциация на Бенифициентите по Европейски Програми /БАБЕП/ 

 

 

 

 Уважаеми г – н Министър – Председател,    

 

 

 Пишем във връзка с актуалните проблеми, поставени пред българските 

бенифициенти от тъй наречените „чуствителни сектори“, като животновъдство, 

мляко, плодове и зеленчуци и сектор етерично маслени култури, заложени като 

приоритетни сектори от ПСРС 2014 – 2020 и конкретно подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделските стопанства“. 

През месец април 2015 г., със Заповед № РД 09 – 213 от 27.03.2015 г. беше 

отворен прием за подаване на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 

9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските 

стопанства“, от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 

г. В по – горе цитираната Наредба срока от страна на ДФ „Земеделие“ за 

разглеждане и оценка на входираните заявления за подпомагане е два месеца, 

когато няма заложени строително монтажни работи и три месеца, когато се 

кандидатства за извършване на строително монтажни дейности. Към днешна 

дата, вече почти година, голяма част от входираните проектни предложения не 

са получили нито Заповед за потвърждение, нито отказ за подписване, което е в 

противоречие с  Наредба № 9 от 21.03.2015 г. В началото на 2016 г. се публикува 

новият индикативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 

2014 – 2020 г. през календарната 2016 г., в който е заложено отварянето на 

повторен прием по подмярка 4.1 през месец юли 2016 г. Във връзка с 

изискванията на Наредбата един и същи бенифициент не може да кандидатства 

по една и съща подмярка, ако не е изпълнил първото си инвестиционно 

намерение и не е подал заявка за окончателно плащане към него. Предвид това 

и заложения прием в индикативния график, ще постави в невъзможност 
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повторното кандидатстване на бенифициенти, които вече имат подадени 

заявления за подпомагане с неясна съдба. 

Един от главните проблеми, който буди недоумение в нас като браншова 

организация и на всеки един настоящ или бъдещ бенифициент от 

„чувствителните сектори“, е какво налага предложената корекция в критериите 

за подбор, предложен от Министерството на земеделието и храните за 

предвидения повторен прием по подмярка 4.1 през месец юли. 

В публичното пространство многократно е заявявано от Министър 

Десислава Танева и заместник Министър Васил Грудев, че целите на 

Министерството на земеделието и храните, както и на цялата програма са 

приоритизирането на сектори като животновъдство, плодове и зеленчуци, 

мляко и сектор етерично-маслени култури, както и насърчаването на младите 

земеделски производители и осигуряването на работни места. Противно на 

всички тези твърдения Министерството на земеделието и храните променя 

критериите за подбор, като отнема дадените приоритети на кандидатите от 

„чувствителните сектори“ и в същото време насърчава зърнопроизводителите, 

въпреки че многократно беше заявявано, че те няма да получават предимство 

при кандидатстването по подмярка 4.1.  

Един от подменените чувствителни критерии от „Таблица за критерии за 

подбор“ е № 3 - „Проекти, при които изпълнението на одобрените 

инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в 

земеделските стопанства“. В него предимството се дава не за създаване на 

нови работни места, както беше заложено досега, а на проекти, представени 

от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко 3 години 

към момента на кандидатстване и със изискване за средносписъчен брой 

на персонала от последните 3 години най-малко 5, който да бъде запазен с 

изпълнение на инвестициите по проекта.  

В доказателство на гореизложеното прилагаме в писмото сравнителна 

таблица между първоначално заложените критерии и коригираните, които ще 

бъдат прилагани към новия прием. 

В заключение от направения анализ можем само да кажем, че със своите 

действия министерството създава изкуствени условия за заобикаляне на  
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предварително заложените идеи по ПРСР и първоначално обявяваните за 

приоритизирани сектори всъщност остават такива само на думи. Създават се 

условия, при които реално нуждаещи се земеделски производители в 

чувствителните сектори да не могат да кандидатстват, тъй като ще получават 

нисък ранкинг за сметка на големите зърнопроизводители. Опасяваме се от 

факта, че предвиденият бюджет по подмярка 4.1 ще бъде усвоен предимно от 

проекти, създадени именно от бенефициенти в нечувствителни сектори, от 

което единствено ще страдат дребните земеделски производители.   

На последно място с въпросното искане изразяваме желание да бъде 

отменен новия критерий № 3 и на негово място да бъде върнат стария 

критерий, който продължава да представлява най-подходящия и справедлив 

начин за оценка. Надяваме се, че нашето искане ще бъде удовлетворено.  

 

 

 

 

София, 16.03.2016 г.   С уважение: ......................... 

      /Ивайло Здравков, председател на БАБЕП/ 

       

 

 

 


