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Заради страх от финансови измами производителите 
отказват да се сдружават 
 
Близо 15, 6 млн. евро чакат своите бенефициенти по три от мерките към Програмата за развитие на 

селските райони /ПРСР/. Приемът на документите започва на 26 март, съобщиха от Министерството на 

земеделието и храните. По мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”заделеният 

ресурс е 5 000 000 евро, по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на 

преструктуриране” финансовата помощ включва 50% от предвидения за 2012 бюджет в размер на 6 438 

020 евро, както и неусвоените средства от предишния прием, по третата мярка - 142 „Създаване на 

организации на производители” са осигурени 4 181 523 евро. Всички гледат съседа Най-голям интерес се 

очаква да има по мярка 141, обясни пред „АГРО УИКЕНД“ Димитър Ванев, шеф на главна дирекция 

“Съвети в земеделието” в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Мярката е отворена за 

пръв път през септември 2008 г. и до момента по нея са подадени 3 945 проекта, от които 3 062 са 

одобрени и е извършено плащане. Почти 60% (2 284) са подадени през 2011 г., което показва че 

кандидатстването по тази мярка набира скорост и тя вече не може да бъде отнасяна към т.нар. 

„неатрактивни“, допълни  Ванев. Най-сериозен тласък дава успешният пример на престрашилите се вече 

фермери, поясни  експертът. Приемът тази година ще бъде до 28 декември. От  2011 г. подаването на 

документи е децентрализирано, заявленията  за подпомагане и плащане се обработват в областните 

дирекции на ДФ „Земеделие” и от МЗХ очакват това да съкрати значително сроковете. Полупазарните 

стопанства отглеждат разнообразни култури, но все пак най-много са тези, които залагат на зеленчуци, 

овощни насаждения и пчеларство. По мярката се предоставя финансова помощ за период до 5 години, 

която е в размер на 1 500 евро годишно. Сумата за четвъртата и петата година се изплаща при условие, 

че до края на третата, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели, заложени в бизнес плана. В 

края на февруари тази година условията за кандидатстване бяха облекчени. Според промените, 

допустими за подпомагане са вече и едноличните търговци, както и ранно пенсионираните лица (миньори, 

военни, учители и т.н.). 

 

Най-честите грешки 
 
Няколко са най-често срещаните до момента грешки на кандидатите по мярка 141, заради които проектите 
биват отхвърляни. На първо място е тази, че стопаните не декларират в заявлението за подпомагане 
цялата площ, която обработват, както и броя на животните, които отглеждат. Проблем е и когато липсват 
данни за съпругата или съпруга по отношение на тяхната земеделска дейност. Случва се още, една и 
съща земя едновременно да се декларира два пъти. Грешки се допускат и при изчисляването 
на икономическия размер на стопанството, когато не се включват всички отглеждани от кандидата 
животни и/или земеделски култури. Общият размер на стопанствата на двамата съпрузи също трябва да 
се декларира, но и това понякога се пропуска. От НССЗ припомниха, че до момента са изготвили 
безплатно бизнес плановете на почти всички кандидати по мярката (общо 3 925 проекта) и продължават 
да помагат и след това, ако стопаните искат да кандидатстват по мерки 121 “Модернизиране 
на земеделските стопанства”, 123 “Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти” и 311 
“Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР. 
От службата помагат и с безплатни консултации по време на изпълнението на проектите. 
 

Създадоха първото сдружение 
 
По мярка 142 „Създаване на организации на производители” вече има одобрен и сключен договор с 
“Добруджанско еко мляко” ООД. Въпреки това още от старта й през септември 2008 г. интересът към 
мярката е твърде слаб, обясни Димитър Ванев. Оказва се, че родните земеделски производители се 
страхуват от обединяване, защото считат, че останалите членове на организацията ще се опитат да ги 
измамят и да печелят за тяхна сметка. Липсата на средства за създаване на организацията и за 
нормалното й функциониране през първата година до получаването на субсидията също действа 



демотивиращо. Земеделските производители обясняват още, че получаването на кредити от търговски 
банки за тях продължава да е много трудно. Липсата на капацитет сред земеделците да управляват 
едно търговско сдружение или да си наемат нужните специалисти също е сериозен проблем. Не по- 
малка спънка е нежеланието на част от фермерите да излязат от сивия сектор и да извадят на светло 
целия си оборот. Приемът на документи по мярката ще продължи до 28 декември 2012г. 
 
 
 
 
 
 
 

 


