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ДО
ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Уважаема госпожо Танева,
Във връзка с престоящото провеждане на 12-то заседание на
Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 на 20.06.2019 г. изразяваме следното
СТАНОВИЩЕ
по предоставения ни Доклад за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.:
В началото на новия програмен период на ПРСР бяхме уведомени
официално на различни наши форуми от представители на МЗХГ, че
предстои отварянето на мерки, касаещи горското ни стопанство като
неразделна част от развитието на селските райони:
Мярка 8 Инвестиции в развитие на горските райони и
подобряване на жизнеспособността на горите;
Мярка 15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата в
горското стопанство и опазване на горите :
Подмярка 15.1. Плащания за горски екологични ангажименти;
Подмярка 15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски
генетични ресурси;
Мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за
водите:

Подмярка 12.2. Компенсаторни плащания за гори в „Натура
2000“.
До днес общата усвояемост на мярка 8 „Инвестиции в развитие на
горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ е
едва 583 748, 00 лв., което представлява 2,19 % от общия бюджет по
мярката, без да е посочено по кои от петте подмерки са извършени тези
резходи и след като до края на отчетния период в Разплащателната
агенция не са постъпвали заявявания от страна на бенефициентите ?!?
През изминалата 2018 г. – четири години от началото на този
програмен период, бяха отверени за прием три от петте подмерки на
Мярка 8, а именно:
8.3 Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития;
8.4 Подпомагане за възстановяване на щети по горите от горски
пожари, природни бедствия и катастрофични събития;
8.6 Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.
Все още няма практически резултат от разглеждането на
подадените проекти.
За останалите мерки, афиширани в началото на Програмата
нямаме никаква информация.
Последно от предоставената ни информация бюджетът по М8 е
25 млн. евро. Въпреки многократните ни запитвания и поетите
ангажименти от страна на администрацията ма МЗХГ, тази година
отново не е предвиден прием по най-важните мерки за горските
стопани, а именно:
Подмярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски
масиви;
Подмярка 8.5 Подпомагане за инвестиции за подобряване на
устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми.
Уважаема госпожо Танева,
След разговори с Вас от кметове на общини членове на
Асоциацията и въпреки поетия ангажимент да бъдат отворени
горепосочените мерки през есента на тази година, в предложението за
разглеждане на изменение на т. н. индикативен график за 2019 година,
подмерките 8.1 и 8.5 и мерки 12 и 15 не са включени в проекта за
изменението на графика.
Имайки предвид, че усвояването на средствата през изминалия
програмен период на Програмата 2007-2014 г. беше около 15%, не

бихме допуснали това да се повтори отново. При условие че този
програмен период стартира през 2014 г., за първи път тези мерки се
отвориха за прием едва през 2018 г. Подобна беше ситуацията и през
миналия програмен период.
Ние от АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ, където членуват 60
общини собственици на горски територии с обща площ повече от 500
000 ха, потвърждаваме, че горите и горското ни стопанство са важен
сегмент от развитието на селските райони и ПРСР, подчертано в
последното актуализиране на Програмата през 2017 г., където както и
през миналия програмен период са записани особено важните и
приоритетни функции на горите и горското ни стопанство за развитие
на селските райони, а именно:
„Предотвратяване на ерозията на почвите, стимулиране
съхраняването и поглъщането на въглерода, разширяване на горските
територии, бързото възстановяване на горския потенциал и
подобряване устойчивостта и екологичната стойност на горските
екосистеми, възстановяване и подържане на горските лесозащитни
пояси, залесяване на изоставени и нескоплодородни земи и
предпазването им от ерозия и пълна деградация, подобряване на
икономическите показатели на фирмите, дърводобива и първичната
обработка на дървесината, увеличаване продуктивноста на горите,
насърчаване на инвестициите за технологично обновление,
повишаване производителноста, енергийната и ресурсната ефективност
и устойчивото управление, опазване на биоразнообразието на 1,1 млн.
дка горски територии, съхраняване на ценните местообитания и
видове, опазване на биоразнообразието от горските собственици,
мерки за предотвратяване на горските пожари, предотвратяване на
щети от пострадали гори при природни бедствия ...”
Освен това става въпрос за средства, не повече от 2% от общите
средства, предвидени в програмата !!!
Надяваме се, че ще вземете предвид тези наши притеснения и
горските стопани в България няма отново да бъдат незаслужено
ощетени и пренебрегнати.
С уважение:
Инж. Тихомир Томанов
Изп.Директор на АОГ

