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Изх.№ 0301/ 03.04.2020 г. 

 

ДО МЗХГ - СOФИЯ 

 

На Ваш РСР02-4/01.04.2020г. 

 

Относно: Мнение за проект за критерии за подбор на проектни 

предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и подръжка” от Мярка 8 

„Инвестиции в развитите горски територии и подобряване 

жизнеспособността на горите” на ПРСР 2014-2020. 

 

Уважаеми дами и господа, 

       

         АОГ многократно, на различни форуми е протестирала за 

необяснимото бавене на всички подмерки на Мярка 8. Особенно 

безпочвено е бавенето и едва през пролетта на 2020 започване 

обсъждане на критериите за подбор  по подмярка 8.1 поради това, че 

има достатъчно опит в залесяването на неземеделски земи още от 

програма САПАРД и от миналият програмен период. Недоумявяме 

защо за един биологичен процес като ново залесяване, който  отнема 

минимум  пет години, трябваше да се чака стартиране през последната 

година от програмата !?! 

       Нашето експертно мнение е, че всички използвани до сега и 

предложени ни за одобрение критерии, са несъстоятелни, за което 

можем да изложим многобройни лесовъдски аргументи. Отпадането на 

тези критерии или изработването на нови, лесовъдски издържани, 

трябва да  остане за следващия период, ако има средства за залесяване 

и желание за взаимодействие. Разбираме, че наличието на критерии за 

подбор е необходимо за процедурата за справедлив избор при 

одобряване на предложените проекти. Ние прогнозираме, че 

необосновано прекомерното забавяне и предстоящото отваряне на 
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подмярката в последният момент, демонстрираното безпричинно 

орязване на проектите, по принцип, без да са съобразени с 

първоначалното изискване на  наредбите / пример с проектите 

одобрени по подмярка 8.4 от тази година/ и умъртвяването на 

консултантската дейност в горският сектор през последните 5 години 

ще се отразят на желанието на горовладелците, потенциални 

бенефициенти, за участие програмата и извървяването на мъчителния 

път по изготвяне и изпълнение на безпричинно надути и сложни 

наредби и целият обиден процес на взаимодействие от страна на 

бюрократичната администрация на МЗХГ, и Фонд „Земеделие“ при 

изпълнение на останалата част от Мярка 8, от която до сега не е 

изразходван нито един лев. Поради тези причини вашите предложени 

за одобрение стари критерии за подбор едва ли ще Ви бъдат нужни. 

       Въпреки това, заради протокола, ПРЕДЛАГАМЕ: 

       Изцяло да отпадне критерият 1, свързан с осъществяването на 

проекти на територии на общини с определена лесистост по 

Приложение №9 

        Мотиви:  Няма връзка между лесистостта на общините и нуждата 

от залесяване на слабо продуктивни, изоставени и с различна степен на 

ерозия земеделски земи. От първостепенно значение е да се 

финансират проекти, които ще прекратят ерозионни процеси, ще 

укрепят поройни водосбори, ще запазят почвеното плодородие, ще 

влияят на микроклимата и биоразнообразието на местно ниво. Частни 

горовладелци и общини, попаднали в административна таблица могат 

да притежават земеделски земи които макар и с  висока лесистост, да 

са проблемни и опороени и спешно да се нуждаят от ново залесяване, и 

обратно общини с малка лесистост да нямат подобни терени. 

Основната цел на подмярка 8.1 не може да бъде увеличаване на 

лесистостта на определена община с нищожни по площ залесени 

терени, а трябва да бъде борбата с ерозията, спасяване и 

облагородяване на изоставени и опустинели поземлени имоти. 

 

Инж.Тихомир Томанов 

Изпълнителен Директор на АОГ 

    

 

 


