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ДО                               

Г-ЖА ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН на ПРСР 2014-2020  

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР  

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И  ГОРИТЕ 

 

Уважаема госпожо Василева, 

 

Във връзка с предстоящото – на 08.11.2019 г., провеждане на 13-то 

заседание на  Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 внасяме следното СТАНОВИЩЕ и 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по предоставените материали от проекта за дневен 

ред:  

 

1. По т. 3.2. - „Предложение за прехвърляне на средства 

между мерки извън резерва“; 

 Асоциация общински гори заедно със сродните неправителствени 

организации от горския сектор категорично възразява и не приема 

предложенито на Управляващия орган на ПРСР подмерките 8.5, 15.1 и 

15.2 да не бъдат отваряни, което значи изключване от Програмата, 

защото: 

- Анализът и мотивите, с които се обосновава предложението, 

са повърхностни, непълни и неточни; 

- Истинската причина е в непрекъснатото съзнателно отлагане, 

вече пета година, на стартирането на всички мерки и техните подмерки 

от горския сектор, за да възникне в края на програмния период 

основанието за тяхното отменяне; 

- Налице е подценяване и неглижиране значимостта на 

горскостопанската дейност на общините и стремежът им да провеждат 

мероприятията за подобряване на общото състояние на горите. 

http://www.aog-bg.org/


- Във връзка с влошаващото се санитарно състояние на горите, 

подмярка 8.5 е изключително необходима и за преобразуване на гори с 

липсващи структурни елементи, превръщането на издънковите гори в 

семенни високостъблени, за трансформиране на изкуствени иглолистни 

горски екосистеми в широколистни високостъблени. 

- Мярка 8.5 за първи път осигурява някакви средства за 

възстановяването и поддържането на полезащитните пояси, гаранти за 

запазване на почвеното плодородие и намаляването щетите от ветровата 

ерозия в най-плодородните земеделски територии. 

- Подмярка 15.1 би осигурила средства на собствениците на 

гори за компенсиране на консервационните дейности, свързани с 

опазване на биологичното разнообразие, генетичния фонд,  

климатичните промени, горските територии в Натура 2000 и 

осъществяване на тенденцията, налагана от МЗХГ за определяне и 

запазване на не по-малко от 10% от горските територии за гори във фаза 

на старост. 

 

Предлагаме по т. 3.2 от дневния ред 13-то заседание на 

Комитета за неблюдение на ПРСР да приеме следните решения: 

    

 3.2.1. Охвърля предложението на Управляващия орган на 

ПРСР в частта за подмерките 8.5, 15.1 и 15.2; 

 3.2.2. Подмярка 8.5 да бъде включена в индикативия график за 

2020-та година със срок, не по-късно от 01.03.2020  

 

  Ако съществуват непреодолими причини пред администрацията 

на МЗХГ и Фонда за отваряне на мерките 12, 15.1 15.2 и 16.1,  

настояваме: 

- Да бъдем официално уведомени за конкретните причини, да 

ни бъде дадена възможност да ги обсъдим заедно с други 

неправителствени организации от сектор горско стопанство и да 

помогнем за тяхното отстраняване. 

- Считаме за недопустимо и скандално при несправедливо 

ниския дял на планираните за горите средства от ПРСР – малко над 2%, 

и нулевото им усвояване до този момент, каквато и да е част от тях, да 

бъде прехвърляна в други мерки на Програмата. При установена 

невъзможност за отварянето им средствата предвидени в индикативния 

бюджет за горите да се преразпределят за отворените горски мерки, след 

съгласуване с неправителствените организации от сектор горско 

стопанство. 

 

 



 

 

2. По т. 5 – „Предложение на УО на ПРСР 2014-2020 г. за 

Индикативна годишна работна програма на ПРСР за 2020 г.“: 

 

Подмярка 8.1. „Залесяване и  поддръжка“: 

За да бъдат постигнати целите на тази подмярка, за да се 

компенсира отчасти огромното закъснение и за да може одобрените 

проекти по нея да стартират своевременно / през есента на 2020 г./, 

нейното отваряне трябва да  стане НЕЗАБАВНО защото: 

- Дейностите по залесяването /изготвяне на технологичен план, 

осигуряването на посадъчния материал, почвоподготовката, засаждането 

на фиданките и последващото им едно-, дву- и тригодишно отглеждане/ 

е дълъг технологичен процес и при продължаващо забавяне 

предвидените в подмярката дейности ще започнат след повече от една 

година; 

- Министерството, Фондът и нашият горскостостопански сектор 

имат опит в залесяване на територии с ниска лесистост и с висок и 

среден риск от ерозия още от програма САПАРД и от миналия 

програмен период на ПРСР. Пътят за изготвянето на насоки  по 8.1 е 

известен и утъпкан. 

 

Предлагаме по т. 5 от дневния ред 13-то заседание на Комитета 

за наблюдение да вземе следното  

Решение: 

За подмярка 8.1. датата на откриване на процедурата за прием 

да стане незабавно, до края на 2019 година. 
 По отношение на хода на изпълнение на ПРСР като цяло и в 

частите, отнасящи се за горите, Асоциация общински гори изразява 

безспокойството си, че нейното изпълнение е пред провал, така както 

това се случи през миналия програмен период, въпреки своевременните 

наши официални предупреждения, внасяни на 10-то, 11-то и 12-то 

заседания на Комитета за наблюдение. Приемането на направените тук 

предложения ще внесе известно омекотяване на направената 

констатация. Заедно с останалите неправителствени организации от 

горския сектор ще предоставим това наше становище в Министерския 

съвет на Република България и в съответната дирекция на Европейската 

комисия.      

 

С уважение:   

Инж. Тихомир Томанов 

Изпълнителен Директор на АОГ 


