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ДО  

МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АОГ 

по проекта  

за Насоки по подмярка 8.3 от мярка 8 на ПРСР 2014-2020 г. 

 
Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите 

горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 
В публикувания за обществено обсъждане проект за „Насоки по подмярка 8.3.“ от 

ПРСР 2014 – 2020 липсват текстове, обсъдени и възприети в Тематичната работна 

група. Във връзка с това предлагаме: 

 

• В Условията за кандидатстване в т. 13 Допустими дейности липсва дейността 

„изграждане на хеликоптерни площадки“  –  да се допълнят дейностите в 13.1. с 

нова подточка 13.1.6 „изграждане на хеликоптерни площадки“  и в приложение 16 

да се добави отново дефиницията за хеликоптерна площадка, а именно: 

„Хеликоптерна площадка“ е бетонна площадка или площадка, изградена от 

бетонни елементи, проектирана така, че да е подходяща за кацането и излитането 

на хеликоптери, които се използват при гасенето на горски пожари, и е 

разположена в пряка близост до естествен или изкуствен водоизточник. 

Хеликоптерната площадка не може да бъде с площ, по-голяма от 200 м2. 

Обосновка: В заседания на работната група за горските мерки неколкократно бяха 

обсъждани видовете допустими дейности и при изготвянето на методиката 

изрично се даде фокус на интегрираните мерки за противопожарна защита, в т.ч. и 
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изграждане на наземна инфраструктура за вертолети. В допълнение дейността по 

„изграждане на хеликоптерни площадки“ е включена като допустима дейност в 

договорените рамки на ПРСР за 2014 -2020 с Европейската комисия. В последния 

вариант на проект на Наредба по мярката към септември 2017 г., публикувана на 

страницата на МЗХ, тази дейност също фигурира като допустима със съответната 

дефиниция. Последният голям горски пожар в района на Кресна и Симитли показа 

колко е необходимо наличието и на инфраструктура подпомагаща гасенето от 

въздуха.  

 

• В Условия за допустимост на дейностите в т. 13.2: да се ревизира текстът по т.5 и 

той да придобие следната редакция: 

За дейностите по т. 3 от Раздел 13.1. „Допустими дейности“ са допустими само 

Регионалните дирекции по горите (РДГ) по местонахождение на имота. РДГ са 

допустими да кандидатстват и по дейността от т. 4 само в частта за 

комуникационно оборудване за горски пожари от Раздел 13.1. „Допустими 

дейности“, пряко свързано с дейността по т. 3. 

Предлагаме следната редакция на дефиницията в приложение 16:  

„Комуникационно оборудване“ е оборудване и технически средства, използвани за 

предаване на информация от наблюдателния пункт до центъра за приемане и 

обобщаване на информацията с цел предприемане на мерки за превенция, 

локализиране и овладяване на възникнали горски пожари. В случай, че 

оборудването не се отнася за обезпечаване функционирането на стационарен 

наблюдателен пункт, същото може да е радиокомуникационно оборудване, с 

изключение на моторни транспортни средства, мобилни телефони и уреди за 

нощно виждане.“ 

Обосновка: В ревизията се връщат старите текстове (от проекта за Наредба по 8.3.) 

за РДГ във връзка с изключителното им право,  вписано в програмата ПРСР само 

те са изграждат и поддържат наблюдателни пунктове и автоматична система за 

наблюдение към тях. Заложените текстове в проекта на насоките обаче лимитират 

останалите кандидати по мярката, във връзка с възможността им да закупят 

мобилно комуникационно оборудване – радиостанции, каквато добра практика е 

установена през предния програмен период. В този смисъл е разширена и 

дефиницията, за да  се направи разграничение между автоматичните системи за 

комуникация за пунктовете и радиовръзките. 

 

• Предлагаме следната редакция на дефиницията в приложение 16:  

„Средства за наблюдение на горски пожари“ са оборудване и технически средства, 

използвани при превенцията на горските пожари и при предприемането на мерки 

за локализирането и овладяването на възникнали горски пожари, с изключение на 

моторни транспортни средства, мобилни телефони, телескопи и уреди за нощно 

виждане. 

Обосновка: ревизията на този текст дефинира средствата за наблюдение на горски 

пожари, като всички съвременни средства, утвърдени и ползвани в структурите за 

действия при бедствия и аварии в силно пресечените терени на територията на ЕС, 

а именно конвенционални уреди – бинокли и монокли, и модерни средства – 

радиоуправляеми летателни устройства за наблюдение – дронове, без изискване за 

летателен лиценз. 



 

Като изразяваме увереността си в съвместния ни стремеж тези насоки да създадат 

предпоставките за постигане на целите на ПРСР, настояваме предложенията ни да 

бъдат възприети и отразени в окончателния текст на „Насоките по подмярка 8.3. от 

ПРСР. 

 

С поздрави,  

Инж. Тихомир Томанов 

Изп. Директор на АОГ 


