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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1838/2012, внесена от Рамона Рискау, с румънско гражданство, 
относно финансиране на допустими проекти в рамките на ЕЗФРСР 
(мярка 141) в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията докладва, че писма, потвърждаващи допустимостта, са 
изпратени за 11 430 проекти, представени по мярка 141 — помощ за полупазарни 
стопанства, но че съответните кандидатури за финансиране впоследствие са 
отхвърлени. Вносителката на петицията също се оплаква, че органите или не разкриват 
всички необходими данни, или представят неточна информация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17.07.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.

Програмите за развитие на селските райони (ПРСР), одобрени от Европейската 
комисия, определят обхвата на мерките (цели, критерии за допустимост, условия, които 
трябва да се спазват, бенефициенти и т.н.), които да бъдат подкрепени от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  Изисква се също 
държавите членки да определят критерии за подбор като основа за насочване на 
подкрепата на ЕС. Критериите за подбор се използват за определяне и отделяне на 
приоритетно място на онези проекти и/или бенефициенти, които най-добре изпълняват 
целите на конкретна мярка за подкрепа, и по този начин могат най-добре да допринесат 
за осъществяването на цялостните стратегически цели, установени от държавата членка 



PE524.854v01-00 2/3 CM\1012885BG.doc

BG

в нейната програма.  

Съгласно принципа на "споделено управление", подборът на проекти в рамките на  
ПРСР е от компетентността на управляващия орган. Европейската комисия не се 
намесва в този процес.

Допустимостта на проекта обаче не поражда право на достъп до финансиране от ЕС. В 
рамките на румънската ПСРС всяка покана за представяне на оферта съдържа 
предварително обявено от съответните национални органи финансиране.   Когато броят 
на получените проекти надвиши предвиденото за поканата за представяне на оферти 
финансиране, какъвто е случаят, описан в петицията; всички допустими проекти се 
оценяват по критерии за допустимост, изброени в текста на румънската ПРСР.

Критериите за подбор, прилагани за оференти по мярка 141 „помощ за полупазарни 
стопанства“ са следните: 

- Да са част от форма на сдружение, призната по действащото националното 
законодателство поне 6 месеца преди откриването на секцията, за която 
кандидатства оферентът (например:  група производители, кооперативи и т.н.); 

- да кандидатства за агроекологична мярка;  

- да се намира в необлагодетелстван район; 

- да е притежаван от млад селскостопански производител;

- да е направил инвестиция, особено инвестиция, която да гарантира съответствие 
със стандартите на Съюза.

Управляващият орган на румънската ПСРС след консултации с комитета за 
наблюдение на програмата определя резултата (точките) за всеки от посочените 
критерии. Следва да се отбележи, че принципът на“първия пристигнал се обслужва 
пръв“, никога не е бил използван при подбора на проектите по мярка 141 - помощ за 
полупазарни стопанства на румънската ПСРС, както е посочено в петицията.

Комитетът по наблюдение определя също така максималния брой на покани за 
представяне на предложения, които могат да бъдат представени за мярка/година.  На 
румънския управляващ орган беше позволено до отправи най-много две покани за 
мярка 141, но той реши да отправи само една.  

По същия начин, когато подбират проектите, подлежащи на финансиране, 
компетентните национални органи трябва да разглеждат приоритетно кандидатури,  
които най-добре отговарят на критериите за подбор, а не само да се стремят да 
постигнат целевия брой на предприятия, получаващи подкрепа, без да извършват 
каквато и да била оценка на качеството на отделните проекти.    

По всички въпроси, отнасящи се до мотивите за отхвърляне на конкретните проекти, 
вносителят на петицията следва да се обърне към управляващия орган, компетентен за 
прилагането на ПСРС (Министерството на земеделието и селското развитие на 
Румъния). 
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Заключение

Подборът на проекти е от компетентността на управляващите органи на държавите 
членки. За допълнителни сведения вносителят на петицията следва да се свърже с 
румънските органи, компетентни за прилагането на ПСРС, включително за подбора на 
отделните проекти за получаване на подкрепа. 


