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Румен 
Порожанов 
е роден през 1964 г. Завършил 
е УНСС, специалност „Икономика 
и управление на селското 
стопанство”. През 1992 г. започва 
работа в Министерството на 
финансите. През 2001 г. става 
шеф на дирекция „Финанси на 
реалния сектор”. От август 2009 
г. е началник на кабинета на 
министъра. През март 2011 г. 
застава начело на Държавен фонд 
„Земеделие”.

кой е той

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
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Г-н Порожанов, нека да запо-
чнем с по-обща информация 
– какви са последните данни за 
средствата, които чрез фонд 
„Земеделие“ са подкрепили 
българското аграрно произ-
водство?

Според последните данни сме 
усвоили вече близо 2,4 млрд. 
евро. По Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието, 
където са включени директните 
плащания и пазарните механи-
зми, вече са платени 1 млрд. 
364 млн. евро. По Европейския 
земеделски фонд за развитие 
на селските райони – 858 млн. 
евро. Мога да кажа, че процесът 
върви в много добри темпове. 
Над 716 млн. лв. са извършените 
директни плащания, което е 
около 99 % изпълнение. Близо 
89 млн. лв. са националните 
доплащания, остава да извър-
шим само частични преводи. 96 
млн. лв. сме платили за сектор 
животновъдство, от тези пари 
76 млн. лв. стопаните получиха 
още през декември, а 20 млн. 
лв. - през януари. Над 65 млн. лв. 
са предоставени още в края на 
м.г. за необлагодетелстваните 
райони и агроекология, остават 
да се изчистят само единични 
случаи. През този месец ще 
направим плащания за около 
3 млн. лв. по Натура, която е 
съвсем нова мярка.

А какво се случва с Програма-
та за развитие на селските 
райони, която разполага с един 
доста сериозен ресурс?

До момента са договорени 1 
млрд. 776 млн. евро, което е 54, 
19 % от ресурса на програмата. 
Реално са усвоени 1 млрд.  41 
млн. евро, което е около 39, 
4 %. Включени са и авансово 
предоставените 172 млн. 
евро. В момента продължаваме 
много активно да договаряме 
по отворените приеми и всички 
проекти се разглеждат в срок. 

В последно време бяха отво-
рени няколко приема, къде е 
най-голям интересът?

Много атрактивна е мярка 
121 „Модернизиране на земедел-
ските стопанства” са целеви 
бюджет малко над 10 млн. евро 
специално за млади фермери, ко-

ито са заявили в своите бизнес 
програми инвестиции в живот-
новъдство и растениевъдство. 
Целевият прием ще започне през 
този месец, надяваме се бюдже-
тът да удовлетвори всички 
кандидати. Доста интересни са 
и мерките 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в 
селските райони“, 123 „Добавяне 
на стойност към земеделските 
и горски продукти, 312 „Под-
крепа за създаване и развитие 
на микропредприятия“. Сега 
правим анализ на атрактивни-
те мерки, чийто ресурсе изчер-
пан – какво е очакваното им 
изпълнение и какво бихме могли 
да договаряме в повече. Важно 
е да се спомене, че през юни 
очакваме Европейската комисия 
да одобри 7-ма нотификация на 
ПРСР, според която ще бъдат 
прехвърлени 240 млн. евро по 
три от мерките. Едната от 
тях е вече споменатата 121. 
Много се надяваме, макар и час-
тично, да компенсираме големия 
интерес, а също и да подобрим 
усвояването по програмата. 

Веднага да попитам, пари за 
земеделска техника ще има 
ли?

Анализът показва, че изпълне-
нието на критериите за тех-
ника, свързана със земеделската 
земя, са в по-напреднал етап. 
Но сериозно изостават инвес-
тициите в животновъдството 
и в растениевъдството. Може 
да се очаква, че при одобре-
нието на 7-ма нотификация 
допълнителните средства при-

оритетно ще бъдат насочени 
там, където индикативните 
показатели са по-ниски от за-
ложените в програмата. Така че 
прекален оптимизъм за машини, 
свързани със зърнопроизводство, 
не би трябвало да има. Но ще 
са възможни инвестиции в 
друг тип техника, която ще 
обслужва животновъдството, 
зеленчукопроизводството, 
овощарството.

Страната ни поиска разреше-
ние от Брюксел да прехвърли  
250 млн. евро в гаранционен 
фонд. Има ли раздвижване до 
момента?

Гаранционният фонд е 8-ма по 
ред нотификация на програма-
та. Според моята информация 
земеделското министерство 
вече е приключило кореспон-
денцията с ЕК и са уточнени 
параметрите. Окончателното 
решение се очаква в края на май. 
В никакъв случай не би следвало 
да имаме отказ, надявам се 
капиталът на фонда да бъде в 
максималните размери. 

Бихте ли обяснили конкретно 
какъв е смисълът от  създава-
нето на гаранционен фонд?

Целта е да се подобри усвоя-
ването на средствата по ПРСР. 
Ще се гарантират кредитите 
по частните мерки – 121, 123 
и в рамките на първа ОС. Но не 
и за млади фермери. Гаранци-
онният фонд е специализирана 
структура към Българската 
банка за развитие и, надявам 
се, ще работи с максимален брой 

банки. При сключен договор с 
ДФЗ този фонд ще гарантира 
до 80 % от кредита пред 
съответната банка, която ще 
предостави заем на нашите 
бенефициенти. Защото се знае, 
че досега сериозен проблем са 
именно обезпеченията.

Даде ли резултат схемата, 
по която ДФЗ рефинансира 
търговски банки, за да кре-
дитират бенефициенти по 
програмата?

Държавен фонд „Земеделие“ 
има споразумения с 19 търговски 
банки и сме рефинансирали над 
150 проекта за около 40–50 млн. 
лева. Разбира се, ние разполагаме 
с ограничен ресурс, ще направим 
анализ в средата на годината, за 
да преценим как да действаме, 
защото интересът е прекалено 
голям. Много добре заработи 
допълнителната възможност 
авансът по частните мерки да 
се обезпечава чрез гарант или 
двама поръчители. 

Добре е да се каже, че чрез 
търговските банки досега са 
финансирани проекти на обща 
стойност 483 млн. лв. Точно 
по това време през миналата 
година предоговорихме услови-
ята. От 9  на 7% бяха свалени 
лихвите по заемите, които 
предоставят търговските 
банки, рефинансирани от фонд 
„Земеделие“. Това е една из-
ключително разумна лихва при 
днешните условия. 

Добрите отношения с 
банките много помагат и в 
усвояването на ресурса по 

програмата. В момента силно 
са намалени нашите кредити-
рания в сектора. Поне за нас 
като нов мениджмънт е много 
по-чисто да не се превръщаме 
в банка, която само да раздава 
заеми,а после да се чудим как да 
ги събираме. Това е работа на 
търговските банки.

Със сигурност си правите 
прогнози – какъв е оптимис-
тичният и какъв песимистич-
ният вариант за селската 
програма? Ще загубим ли 
средства и колко?

Много са вариантите. Оп-
тимистичният е да загубим 
само по втора ОС, където са 
агроекологията и горските 
мерки. А песимистичният е да 
допуснем загуба по някои от 
мерките от първа и трета ОС. 
Вие знаете, че няма програма, 
която да е 100 % изпълнена, 
винаги има по-малко усвоени 
средства спрямо договорената 
мярка. С управляващия орган се 
опитваме да прехвърляме ресурс 
към атрактивните мерки, за 
да бъдат договорени и усвоени 
максимално средства. Правим и 
всичко възможно да се повиши 
интересът сред бенефици-
ентите към агроекологията. 
Много неща бяха извършени, но 
истината е, че изискването 25 
% от бюджета да е за екология,  
е непосилно за нас. Но така е по 
регламенти, това важи за всяка 
страна-членка. Когато е праве-
на нашата програмата, са зало-
жени 40 хиляди агроекологични 
производители, в момента те 
са около 2 хиляди. 

А какво ще правим през 
следващия програмен пе-
риод, когато в Общата 
селскостопанска политика се 
слага акцент върху зелените 
дейности?

В следващия програмен период 
програмата ще бъде доста по-
либерална, мерките няма да са 
40, както е в момента, а ще са 
около 17. Но зеленият сегмент 
няма да бъде по-малък от 25 на 
сто. Това е ясно още отсега. 
А у нас има фундаментални 
проблеми - за собствеността 
на земята, за възможността 
една земя да бъде ползвана за 
период, по-голям от 5 години, 
каквито са изискванията към 
агроекологичните производи-
тели и т.н.

И накрая не мога да не ви по-
питам за делата, които фонд 
„Земеделие“ води с длъжници 
по програма САПАРД. Колко 
пари има да получавате?

Когато дойдох във фонда, 
задълженията бяха 140 млн. 
лв., сега са установени вече 160 
млн. лв. Продължаваме битката, 
както се казва дела, дела и пак 
дела.

2,4 МИЛИАРДА ЕВРО 
ВЕЧЕ СА ВЛЕЗЛИ В 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО НИ

.... До края на май се очаква решението на Брюксел 
за гаранционния фонд, каза Румен ПорожановЩе има пари 

за техника, 
която обслужва 
ферми, 
зеленчукови 
и овощни 
градини


