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Изх.№  0191 / 12.05.2014г.
ДО ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ГРЕКОВ

МИНИСТЪР НА ЗХ

КОПИЕ: ДО  Д-Р ИНЖ. ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
ЗАМ.МИНИСТЪР НА ЗХ

Уважаеми господин Министър,
Бихме искали да Ви уведомим, че Асоциация „Общински гори” е един от 

активните участници в дейността на създадената от Вас тематична работна група 
за изготвяне на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 година.

Експерти на Асоциацията се включиха и в работата на т.н. „Фокус група“ за 
разработване на горските мерки, които са част от Програмата, както в 
обсъжданията по време на заседанията на групата, така и  с внасянето на писмени 
предложения, подкрепени със съответните обосновки, плод на анализа на 
недостатъците на досегашната ПРСР и насочени към създаване на предпоставки 
за бъдещо 100-процентово усвояване на европейските фондове.

За съжаление предложенията ни не намериха място в текстовете на 
програмата, без да ни бъде предоставено от страна на секретариата на Работната 
група, аргументирано обяснение за това.

Позволяваме си също да посочим, че при 20-процентното намаление на 
средствата за новата програма спрямо тези от изминалия програмен период за 
горските мерки това намаление е 50 %, с неприемливото обяснение, че 
усвояемостта им по старата програма е много ниска, без да се има предвид, че:

- това е следствие от прекомерните ограничителни предпоставки от старата 
програма и че;

- през новия програмен период кръгът на бенефициентите е значително 
разширен, което естествено изисква и по-голям финансов ресурс.

Като прилагаме тук своевременно внесените в Работната група от нас
предложения, оставаме с надеждата, уважаеми господин Министър, че ще 
съдействате те да намерят място в новата Програма за развитие на селските 
райони, където ефектът от изпълнението на горските мерки ще има 
изключително значение за цялото общество.

С уважение: Инж.Тихомир Томанов
Изп.Директор на АОГ
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