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Лесовъдство/Подпомагане на горите

Мярка XXX

Членове 22-27 и 35 от Регламент за РСР N° […]

Член XX от Регламент на Комисията […]

1.1. Залесяване

1.1.1. Обхват, вид и ниво на подпомагане

1.1.1.1. Обхват

1.1.1.2. Вид на операциите

1.1.1.3. Бенефициенти

1.1.1.4. Допустими разходи и условия

Допустими разходи:

Разходите за създаване могат да включват: 

∑ Изготвяне на технологичен план за залесяване да се замени с “…..Общи 
разходи, свързани с консултации, разходите за изготвяне на технико –
икономическо задание, предпроектни проучвания, подготовка на 
технологичен план за залесяване, авторски надзор, такси, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела или билборд. 
Консултациите, включват изготвяне на заявление за преценка на 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта. Основание за предлаганото допълнение: Една 
от основните причини за неусвояване на средствата по мярка 223 през 
изминалия програмен период беше липсата на средства за управление 
на проекта, каквито бяха предвидени например по мярка Мярка 321. 
Липсата на средства за авторски надзор и инвентаризация на 
горските култури, доведе до лошо изпълнение на залесителните 
дейности при много от договорираните проекти.  Заплащането на 
държавни такси свързани с издаване на съпътстваща документация 
са проблем за голяма част от общините. 

∑ Почвоподготовка;

∑ Закупуване на залесителен материал;
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∑ Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;

∑ Разходи за труд при залесяване;

∑ Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (на 
пример, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено 
индивидуално или чрез ограждане на залесената площ). 

∑ Други операции,  свързани с напояване (където това е възможно), влагане на 
почвени подобрители с влагозадържащ ефект;

∑ Ограждане на залесената територия(където това е необходимо);

3.8. Превенция и възстановяване на горите след щети от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития

3.8.1. Обосновка на мярката

За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат 
горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са 
възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. 
Причинените щети са за 14,057 млн. лева. Над 75% от горските пожари са възникнали 
извън границите на горските територии и са причинени от паленето на растителност 
или от небрежност. Изработването на методология и класифицирането на горите по 
степени на риск от горски пожари ще бъде завършено да края на 2013 г., макар че по 
първоначални наблюдения, ще попаднат основно в среден риск и по-малка част във 
висок риск. Да се премахне обвързаността на мярката с подобна 
класификация. Основание за предлаганата промяна: опасността от 
възникване от пожар съществува във всяка горска територия. Ако един 
район като цяло се определи като такъв с нисък риск от горски пожар 
значи ли че горска територия покрита с иглолистна горска култура няма да 
изгори при запалване така както една гора в район с висок пожарен риск? 
Пример за лоша практика: На база на подобна класификация през 
предишния програмен период Област Смолян беше изключена от 
подпомагане почти до края на програмния период. 

Освен това, глобалната промяна на климата води до попадане на страната ни в зона на 
засушаване и рискове, свързани с природни бедствия (в т.ч. наводнения, злополуки, 
пожари, суша), както и нападения на вредители и болести. Всичко това води до 
свързаните с климатичните промени обезлесяване, суша, бури и наводнения.

3.8.2. Принос за целевите области и хоризонталните цели

3.8.3. Обхват, вид и ниво на подкрепата

3.8.3.1. Видове операции

3.8.3.2. Бенефициенти
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3.8.3.3. Допустими разходи и условия

Допустими разходи – предотвратяване на вреди:

Общи разходи за създаване: 

∑ да се добави “…..Общи разходи, свързани с консултации, разходите за 
изготвяне на технико – икономическо задание, предпроектни проучвания,
технологични планове за залесяване, авторски надзор, такси, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела, етикети или 
билборд. Консултациите, включват изготвяне на заявление за преценка на 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта. Основание за предлаганото допълнение: Една 
от основните причини за неусвояване на средствата по мярка 226 през 
изминалия програмен период беше липсата на средства за управление 
на проекта, каквито бяха предвидени например по мярка Мярка 321. 
Липсата на средства за авторски надзор, доведе до лошо изпълнение 
на залесителните дейности при много от договорираните проекти. 
Заплащането на държавни такси свързани с издаване на съпътстваща 
документация са проблем за голяма част от общините. 

∑ Защитна инфраструктура от рода на горски пътеки, маршрути, водоснабдителни 
места, горско водно инженерство, напр. ерозия на канали и контрол на лавините.

∑ Местни/ дребномащабни дейности за превенция, включително тревопасни 
животни. 

Конкретни разходи за предотвратяване на пожари:

∑ създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура –
лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, 
горски пътеки и маршрути, противопожарни стени; 

∑ закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства; 

∑ изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни 
съоръжения за търговски цели;

∑ изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 

∑ строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;

∑ закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски 
пожари, вредители и болести;

∑ закупуване на специализирана техника за гасене на горски пожари. Основание 
за предлаганото допълнение: Първоначалната атака и потушаването 
на горските пожари е специфична дейност, извършвана при отежнени 
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условия (пресечена местност, отдалечени от водоизточници места, 
при липса на проходими пътища и др.). Успешната борба е свързана с 
наличието на подходящи технически средства, едно от които е 
специализиран автомобил за пожарогасене с висока проходимост и 
подходяща вместимост на вода. В регионалните служби на РЗПБС 
има налични автомобили за погасяване на пожари в градска среда. 
Липсва специализирана техника за работа в горски условия. 
Закупуванета на такъв автомобил ще даде възможност за адекватна 
реакция при патрулиране, първоначална атака и пожарогасене в 
горски условия. Специализираните автомобили биха могли да се 
използват и за мероприятия по евакуация на хора от места попаднали 
в огнената стихия.

∑ изграждане и подобряване на горски пътища; 

∑ разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в 
широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните 
месторастения.

∑ Използване на тревопасни животни в гори класифицирани като среден до висок 
риск от горски пожари: използването им може да намали риска от пожар в 
такива горски зони, където растителността образува сериозен риск от пожар, но 
той може лесно да бъде избегнат, като се елиминира тази растителност 
посредством пускането на тревопасни животни в конкретната зона, където 
поради спецификата на терена е невъзможно използването на техника. 
Допълнителните разходи, възникнали за прехвърлянето на животните ще бъдат 
компенсирани. Закупуването на животни или други разходи няма да бъдат 
подпомагани. Плащането трябва да бъде изчислено на база реални 
допълнителни разходи, настъпили заради преместването на животните и 
разходите свързани с задържането им в конкретния район преди/през 
пожароопасния сезон. 

Конкретни разходи за предотвратяване на природни опасности, вредители и 
болести: 

∑ Превенция на бури, вредители и болести, суша и обезлесяване, свързана с 
разходи, трябва да бъде обоснована в случай, че предложената интервенция  
отговаря на обществена програма (напр. план за защита на гората, адаптиране 
към климатични промени и т.н.).

∑ Превантивните действия срещу суша и обезлесяване могат да включват горски 
интервенции като въвеждане на видове, толерантни към сушата, засаждане на 
ниско ниво с подходящи дървета или храсти и храстовидни видове. В добре 
обосновани случаи може да бъде включено и напояване. Необходимостта от тези 
превантивни действия трябва да бъдат обосновани с научни доказателства.

∑ Превенция на разпространението на гъби, вредители или насекоми по 
увредените дървета с използване на водно третиране (включително пръскане 
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или потапяне на дървесина и създаване на неблагоприятни условия за гъби и 
насекоми). 

∑ Разходи за създаване (или подобряване/ усъвършенстване) на средства за 
наблюдение на горски пожари, вредители и болести (в това число създаване на 
горски участъци за наблюдение). 

∑ Комуникационно оборудване. 

Допустими разходи – Възстановяване:

∑ да се добави “…..Общи разходи, свързани с консултации, разходите за 
изготвяне на технико – икономическо задание, предпроектни проучвания,
технологични планове за залесяване, авторски надзор, такси, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела, етикети или 
билборд. Консултациите, включват изготвяне на заявление за преценка на 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта. Основание за предлаганото допълнение: Една 
от основните причини за неусвояване на средствата по мярка 226 през 
изминалия програмен период беше липсата на средства за управление 
на проекта, каквито бяха предвидени например по мярка Мярка 321. 
Липсата на средства за авторски надзор и инвентаризация на 
горските култури, доведе до лошо изпълнение на залесителните 
дейности при много от договорираните проекти.  Заплащането на 
държавни такси свързани с издаване на съпътстваща документация 
са проблем за голяма част от общините. 

∑ Разходи за възстановяване на потенциални вреди в горите от пожари или други 
природни бедствия, включително вредители, болести и катастрофи и събития, 
свързани с промените в климата. 

∑ Разходите за възстановяване могат да включват: 

- почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с 
цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване; 

- презалесяване на пострадалите гори;

- повторно засаждане на увредена растителност от висок екологичен интерес 
(възстановяване на хабитат);

- възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, 
инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;
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- създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от 
неблагоприятни природни въздействия.

Допълнителни условия:

∑ Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските 
територии на цялата страна. 

∑ Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в 
горските територии класифицирани като средно или високо рискови от 
възникване на пожар. Всички превантивни дейности трябва да са част от плана 
за защита на гората. 

∑ Рискът от възникване на бедствие, причинено от вредители и болести, трябва да 
се подкрепи с научни доказателства. Списъците на видовете (вредители, 
болести), които могат да причинят бедствия е посочен в Приложение №....и 
Приложение №... . 

∑ Превантивни действия са в съответствие с целите на Националната стратегия за 
развитие на горския сектор, Стратегическият план за развитие на горския 
сектор, Областните планове за развитие на горските територии, както и с Трети 
национален план за действие по изменениe на климата за периода 2013-2020 г.. 

∑ За да се възстанови вредата, е необходимо официалното потвърждение на 
публичните власти, които официално да установят възникването на природното 
бедствие. За да се подкрепят възстановителните дейности минимум 20 % от 
съответния горски потенциал трябва да бъде признат за унищожен. 
Изчисляването на такива вреди ще се извършва на база на процента на 
пострадалата площ.

∑ Мерките за предотвратяване и възстановяване на последиците от горски пожари 
и вредители и болести, посочени по-горе, съответстват на националните планове 
за защита на горите.

∑ По отношение на създаването на линейна противопожарна инфраструктура,
допустимите разходи могат да включват освен цената на създаването и разходи 
за последваща поддръжка. Такава подкрепа обаче няма да бъде отпускана за 
дейности, свързани със земеделие в зони, обхванати от агро-екологичните 
ангажименти. 

∑ Не се подпомага закупуването на преносими материали. Единствено материали, 
свързани с предотвратяване на възникването на вреди трябва да бъдат обхванати 
от тази мярка, вместо противопожарно оборудване от рода на хеликоптери, 
безмоторни самолети, противопожарни коли и високо проходими автомобили.
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3.9. Инвестиции за подобряване на устойчивостта и 
екологичната стойност на горските екосистеми 

3.9.1. Принос към приоритетните/тематични области и междусекторните 
цели

3.9.2. Обхват, вид и степен на подпомагане

3.9.2.1. Вид дейности

3.9.2.2. Бенефициенти

3.9.2.3. Допустими разходи и условия

Допустимите разходи включват: 

∑ да се добави “…..Общи разходи, свързани с консултации, разходи за 
архитекти и инженери, разходите за изготвяне на технико – икономическо 
задание, предпроектни проучвания, подготовка на технологичен план за 
залесяване, авторски надзор, такси, необходими за подготовката, 
изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за 
изработване на информационна табела или билборд. Консултациите, 
включват изготвяне на заявление за преценка на необходимостта от оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, 
хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за 
кандидатстване, както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и 
отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

∑ Разходи за горски посадъчен материал (семена, разсад), използван за структурни 
промени, засаждане, втори слой, периферия и т.н., както и свързаното 
предпазване на растенията, включително съхранение, транспорт и разходи за 
труд. Работите по презасаждане до 5 години може да бъдат допустим разход, за 
да се избегне загуба на първоначалните инвестиции. 

∑ Разходи за материали и/ или услуги и труд, използвани за горепосочените 
инвестиции за подобряване на екологичната и обществена стойност на горите. 

∑ Разреждане и подрязване могат да бъдат допустими, ако основната цел на 
инвестицията е да се подобри екологичната стойност на горите, като например 
подобряване на видовия състав за екологични интереси. Това е приложимо и за 
целите на обществен отдих. 

∑ Регенериране на гори (подмяна с подобни) само по себе си не е допустимо. 
Въпреки това, може да бъде подкрепено, ако целта е да се промени структурата 
на горите предимно от екологичен интерес и интереси, свързани с изменението 
на климата. 
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∑ по тази под-мярка не се подпомагат разходи за обща поддръжка или текущи 
разходи. 

3.10. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката 
и търговията на горски продукти

3.10.1. Принос към приоритетните/тематични области и междусекторните 
цели

3.10.2. Обхват, вид и степен на подпомагане

3.10.2.1. Вид дейности

3.10.3.2. Бенефициенти

3.10.3.3. Допустими разходи и условия

Допустими разходи

∑ да се добави “…..Общи разходи, свързани с консултации, разходи за 
архитекти и инженери, разходите за изготвяне на технико – икономическо 
задание, предпроектни проучвания, авторски надзор, такси, необходими за 
подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, 
както и разходи за изработване на информационна табела или билборд. 
Консултациите, включват изготвяне на заявление за преценка на 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на 
пакета от документи за кандидатстване, както и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта.

Инвестициите в технологии за преработка и маркетинг на горски продукти: 

∑ изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг или подобрение 
на сградите за производство; 

∑ закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 
първична преработка на дървесината, както и други работни операции, 
предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

∑ производството на материал за добив на енергия - дървесни частици или пелети 
е допустимо или в рамките на самата горска площ, или като дейност, свързана с 
работни операции преди промишлената обработка;

∑ всяка „втора” или по-нататъшна преработка - например, производство на 
мебели се изключва от подпомагане по тази мярка; 
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∑ общи разходи, свързани с инвестицията,  например хонорари на архитекти, 
инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 
техническа осъществимост;

∑ нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен 
софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки 
и т.н.;

∑ Разликата между „първична преработка” обработка и „промишлена преработка” 
e определена в Приложение №….. . 

Разходите, свързани с инвестиции в повишаване и подобряване на 
икономическата стойност на горите включват: 

∑ Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови 
гори;

∑ Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска 
техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече 
стопанства;

∑ Малки разсадници като част от горското стопанство (производство за собствени 
нужди на стопанството.)

∑ Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите или 
еквивалентни на тях инструменти;

∑ Да се добави ПЪРВОНАЧАЛЕН РАЗХОД ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ или въвеждане 
на стандарти за качество и/или безопасни условия на труд (ISO и др.)
Основание за предлаганото допълнение: Приоритет 3 и 4 на НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2020 Г.
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3.10. Горско-екологични услуги и услуги във връзка с климата в 
горското стопанство и опазване на горите

3.11.1. Обосновка на мярката

3.11.2. Принос към приоритетните/тематични области и междусекторните 
цели 

3.11.3. Обхват, вид и степен на подпомагане

3.11.4. Вид дейности

3.11.5. Бенефициенти

3.11.5.1. Допустими разходи и условия

Допустими разходи – подпомагани дейности:

∑ да се добави “…..Общи разходи, свързани с консултации, разходите за 
изготвяне на технико – икономическо задание, предпроектни проучвания, 
авторски надзор, такси, необходими за подготовката, изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на 
информационна табела или билборд. Консултациите, включват изготвяне 
на заявление за преценка на необходимостта от оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, 
окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване, както и 
консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите 
по проекта до изплащане на помощта.

Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи на бенефициентите, произтичащи от поетите ангажименти. Плащанията за 
ангажименти, свързани с горска екология и борбата с климатичните изменения,
могат да включват: 

∑ Осигуряване на специфични горски местообитания и на условия за естествена 
регенерация на гори с голямо разнообразие. 

∑ Преструктуриране, включващо:

- дейности, позволяващи възстановяване и по-широко разнообразие на 
видовете, с цел подобряване на биоразнообразието и устойчивостта на 
климата; 

- поддържане на разнообразие на видовете по периферията на горите или 
втори слой на короната за запазване на микроклимата в горите и 
предотвратяване на въглеродното съдържание в горските почви. 

∑ Управление на околната среда за отдих. 
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∑ Лесовъдство с ниско въздействие, например защита на горските почви и 
осигуряване на тяхното развитие, щадящо почвите прибиране на реколтата, 
методи за транспортиране и възстановяване (непрекъснато залесяване вместо 
голи сечи). 

∑ Подобряване на местообитанията, включително подобряване на биокоридорите, 
например поддържане на микро-местообитания, малки открити площи, оставяне 
на гниещи и мъртви дървета за поддържане на биологичното разнообразие. 

∑ Оставяне на групи дървета след окончателна сеч, поддръжане на мозаечен 
характер на горските структури, отлагане на окончателната сеч за защита на 
местообитанията, почвата и водните източници, опазването на местообитанията 
във влажните зони, потискане на агресивното разширяване на нехарактерни 
дървесни и храстови видове. 


