
 

 
 

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 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ  
 

Вашият бизнес е на село и има нужда от инвестиции, за да се развива по-добре. Може ли да получи 

подкрепа по линия на еврофондовете?   

Да. През 2014-2020 г. възможностите за подкрепа на бизнес инвестиции могат да дойдат по линия на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ или на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Разграничението е най-общо според големината на предприятието и според статута на територията, в която се намира 

то. ПРСР финансира микропредприятия, чието седалище е в селски район, а също преработвателни предприятия по 

линия на подмярка 4.2. Предвидената подкрепа чрез ПРСР е част от инструментариума за реализация на Общата 

селскостопанска политика на Европейския съюз.  

Какви са стъпките към успешния проект?  

1. Определя се източникът на евентуалната подкрепа. Запознаването с целия пакет документи, публикувани с 

поканата за кандидатстване, е от значение за вземането на решение за разработването на проект.  За да се вземе 

положително решение за участие в програма от първостепенна важност са следните параметри: целите и 

дейностите, допустими за финансиране по програмата, трябва да съвпадат с целите на бизнеса. Финансовата 

тежест, поемана с проекта, следва да е поносима за бизнес-структурата. Разчетите се правят на база собствените 

приходи, а не с оглед на очакваната субсидия. Без наличието на воля за спазване на проектната дисциплина и на 

административен капацитет, който може да се справи с документалните изисквания, участието в програма си е 

чист риск. Най-голямата грешка, допускана на този етап, е че решението за разработването на проект не се взема 

информирано от ръководителя на бизнес-структурата, а под въздействието и съветите на заинтересовани  

консултанти.  

2. След вземането на решение за участие в програма, е добре да се възложи разработването на проект на подходящ 

консултант. „Подходящ“ е този, който пита и изисква информация и документи, а не който предварително 

„гарантира“ спечелването на проекта. Такава „гаранция“ гали ухото на възложителя, но не е сериозна. За разлика 

от предходния програмен период, кандидатстването по програмите  се очаква да става 100 % по електронен път. В 

най-добрия случай резултатът идва 6-7 месеца след кандидатстването.   

3. Ако проектът е одобрен, договорът се подписва и бенефициентът е изправен пред предизвикателствата на 

управлението на проекта. На този етап важното е да се спазват сроковете в договора, а наложи ли се отклонение 

от предвидените дейности/ инвестиции, то това следва да става само след уведомяването и съгласието на 

Управляващия орган.  

4. С приключването на дейностите по проекта изпълнението им се отчита документално и се подава заявка за 

плащане на помощта. В най-добрия случай тя се изплаща на 100 % в рамките на 4 месеца след отчитането на 

проекта. В най-лошия случай направените по проекта разходи може да не бъдат признати и субсидията да не бъде 

изплатена.  

5. В рамките на 5 годишен период инвестицията и документите, свързани с придобиването й, подлежат на контрол. 

Казано по-просто: проверяващият орган може да наложи санкция в рамките на контролния период, ако намери 

причини за това. В такива случаи изходът от направената инвестиция е непредсказуем, а бизнесът може да бъде 

дестабилизиран сериозно.  

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. 

Действие, 

съфинансирано от 

Европейската комисия 
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