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Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

 

На Ваш № 01-0400/184 от 20.02.2020 г. 

 

ОТНОСНО:  Обработка на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 

„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на 

селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ, 

 

В Министерство на земеделието, храните и горите е постъпило Ваше писмо с № 

10-175 от 20.02.2020 година, касаещо обработката на заявления за подпомагане по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г. Във връзка с посочените данни в цитираното писмо, Ви 

предоставям следната информация: 

Към настоящия момент (съгласно шесто предложение за изменение на 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, 

изпратено за първи път до службите на ЕК на 15.11.2019 година) определените 

индикативни средства от бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ за 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

възлизат на общо 309 629 412 евро публични разходи.  

От началото на програмния период 2014-2020 година, Управляващият орган на 

ПРСР стартира два приема по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, съответно през 2015 и 2018 година, съобразявайки се с 
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бюджетните възможности, заложени в Програмата и постигнатия напредък по 

обработка на заявления за подпомагане от страна на ДФ „Земеделие“.  

Със Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. на УО на ПРСР бе стартирана 

процедура чрез подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-4.001 по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с 

бюджет в размер на левовата равностойност на 85 000 000 евро. На основание Заповед 

№ РД 09-893 от 16.09.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. и след 

обсъждане в рамките на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР бе взето 

решение за увеличаване на бюджета по процедура № BG06RDNP001-4.001 с 

38 319 652 евро.  

Това увеличение стана факт въз основа на прехвърляне на неусвоен финансов 

ресурс от първи прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 година във връзка 

с постигнатия напредък по обработка на заявления за подпомагане от страна на ДФ 

„Земеделие“ по прием 2015 г. По този начин, общият размер на ангажирания финансов 

ресурс от бюджета на подмярката в рамките на процедура № BG06RDNP001-4.001 

(втори прием) се увели до левовата равностойност на 123 319 652 евро. 

В тази връзка, остатъчният неангажиран финансов ресурс може да бъде 

използван и следва да бъде съобразен с извършеното прехвърляне, включително на 

неусвоения финансов ресурс от първи прием към процедура № BG06RDNP001-4.001 

съгласно Заповед № РД 09-893 от 16.09.2019 година, както и с по-горе споменатия 

индикативен бюджет на подмярката, съгласно последното действащо изменение на 

ПРСР 2014-2020 година. 

В допълнение, Управляващият орган на ПРСР изразява принципна позиция, че 

разходването на средствата по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ трябва да се извършва в рамките на определената 

финансова рамка в ПРСР 2014-2020 при стриктно спазване на принципите на добро 

финансово управление. 

 

 

 

С уважение, 
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