
 

 
 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ: 

ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна 
Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство 

чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион  

 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА: НАУЧЕНИ УРОЦИ  В  

ПРОЕКТНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

Изпълнението на ПРСР 2007-2013 г. е факт. Програмата приключи. Част от заложените в нея 

средства не бяха усвоени. Причините са различни. Една от тях е, че одобрени проекти не 

можаха да намерят банково кредитиране за реализацията си и съответно пропаднаха.  Ще се 

спрем на причините за това:  

ПРСР не поставя условие кандидатстващите с проект бизнес - структури да имат бизнес 

история. Новорегистрирана фирма в селски райони кандидатства наравно с всички останали, а 

при определени условия дори може да получи и преференции. Оценката на проекта се прави 

по определени правила, приети от Управляващия орган. Тази оценка се различава от  оценката 

на бизнеса, която правят банките.   

Одобряването на един проект се приема все още еуфорично от  бенефициента и той с радост, 

но без допълнителни консултации, подписва предложения му договор. Нерядко това става дори 

без договора да бъде прочeтен. За финансирането на проекта се мисли впоследствие.  

Осигуряването му е първи сблъсък с неочакваните обрати в реализацията на един проект.  

Възможностите за плащане на  безвъзмездната помощ по проекта, предвидени в  договора с 

Управляващия орган, са: авансово, междинно и окончателно.  

Аванс е определен процент от безвъзмездната помощ, който Управляващият орган предоставя 

при стартиране на проект, но само срещу банкова гаранция. Банковата гаранция  не е лист 

хартия, който обслужващата банка осигурява незабавно. Тя е условен кредит, и съответно 

издаването й е свързано с процедура по оценка на кредитоспособността на клиента, а също с 

предоставянето на обезпечения. Предвидената в договора безвъзмездна помощ не е сигурно 

бъдещо вземане, по тази причина не се приема като единствено обезпечение. Този случай 

препоръчваме на бенефициентите, които са си осигурили собственото участие в проекта, или 

пък разчитат и на междинни плащания.  

С осигуряването на междинно плащане може  да се намали размерът на кредитните 

средства, нужни за реализацията на проект. Това е приложимо обаче, когато в проекта могат 

да се обособят етапи. Всеки етап следва да има физическа и документална завършеност, за да 

може да бъдат проверени и одобрени направените разходи.  Едва тогава Разплащателна 

агенция извършва плащане на част от безвъзмездните средства. Тук рискът е във времето за 

набавяне и съответно възстановяване на средствата. Осигуряването на кредит от една страна 

отнема време, от друга страна докато се изчаква междинното плащане може срокът на 

договора да изтече, а с това и възможността да бъдат извършени всички дейности по проекта.  

Окончателното плащане е добър вариант за по-малките проекти, и е безрисково, ако 

бенефициентът е кредитоспособен.  

Какво е всъщност кредитоспособността?  Най-общо казано, това е оценката на вероятността 

един кредит да се обслужва във времето. За разлика от проекта, при  предоставянето на 

кредит се анализират компоненти като: финансови отчети за три години назад,  приходи от 

продажби, задлъжнялост, способност да се поеме нов дълг, добра кредитна история ...  

За каква кредитоспособност при новорегистрирана бизнес-структура може да става въпрос? В 

такива случаи трябва да се потърси съдлъжник, отговарящ на правилата, който да поеме риска, 

евентуално да се комбинират различни по вид кредити ...  

В заключение: Проектното финансиране има своите особености и изисква включително 

банкови познания. Времето да се потърси  тази експертиза за предпочитане е  още при  
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разработването на проекта. Така рискът да обречем една  по същество успешна проектна идея  

на неуспех намалява.   

Статията е разработена в рамките на проект “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”  - 

Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското 

стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион, който се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на Договор № AGRI 

2016-0198. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИФОРМАЦИЯ: 

СДРУЖЕНИЕ „ДОБРУДЖАНСКО АГРАРНО И БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ“ /ДАБУ/ 

тел.: +359 58 655 626, факс: + 359 58 605 760 

е-mail: dabs_bg@yahoo.com, agroinfo.project@gmail.com 

 

Интернет страница на кампанията: http://agroinfo.dabu-edu.org/ 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено 

мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 
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