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ДО
ГОСПОЖА ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРСР 2014-2020
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Уважаема госпожо Василева,
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. внасяме следното
СТАНОВИЩЕ
по предоставения ни Доклад за изпълнение на ПРСР към 31.12.2018 г.:
Общата усвояемост на мярка 8 „Инвестиции в развитие на
горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ е
едва 583 748, 00 лв., което предствлява 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 отворени за прием само три от петте подмерки,
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.
До днес няма практически резултат от разглеждането на
подадените проекти.
Последно, разбираме от предоставената ни информация, че
бюджетът по М8 е 25 млн. евро. Въпреки многократните ни запитвания
и поетите ангажименти от страна на администрацията на 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 и
Подмярка 8.5 Подпомагане за инвестиции за подобряване на
устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми.
За мерки 12 и 15, касаещи горите и горското ни стопанство, не се
предлага нищо.
Уважаема госпожо Василева,
Дейностите, които предстои да бъдат проектирани и по-нататък
извършвани за постигане на целите на подмерки 8.1 и 8.5 по своя
характер изискват наличие на продължителен период от време и понататъшното им отлагане във времето създава опасност за тяхната
успешна реализация.
Поради това ПРЕДЛАГАМЕ:
1.
Подмерките 8.1 и 8.5 от Мярка 8 на ПРСР 2014-2010 да
бъдат включени в Индикативния график на ПРСР за 2019 г.;
2. Своевременно да финишира процесът по одобряването на
приетите проекти и реализирането им по подмярки 8.3, 8.4 и 8.6.
С уважение:
Инж. Тихомир Томанов
Изп. Директор на АОГ

