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Кристина Савова mailto:kristina_savova@mail.bg
Уважаеми Господа,
във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по
подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8
„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване
жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г., възникна следния въпрос от
критериите за допустимост:
Допустимо ли е кандидат - бенефициерът да кандидатства със
земя, наета от община за 20 години, и при тяхно съгласие за
участие по
мярката? Кандидатства юридическо лице.
Hristoslava Georgieva <hristoslava.georgieva@gmail.com
Здравейте,
фирма има намерение за залесяване по мярка 8.1 на собствен
парцел от 202 дка, закупен през 2010 г., с начин на трайно
ползване „пасище с храсти“. След покупката, начинът на
трайно ползване е променен на „нива“. От тогава до 2016 г. на
него е засаждана с редуване пшеница или слънчоглед
(извършвана е оран).
След това, през 2016 г. парцелът е включен по мярка
10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 и е очертан

Разяснение от УО

Описаният от вас кандидат не е допустим за
подпомагане по тази процедура. В т. 4 от Раздел 11.1.
„Допустими за подпомагане кандидати:“ е записано:
„4.
юридически лица, собственици на земеделски или
неземеделски земи.“, а в т. 1 от раздел 11.2 „Критерии за
допустимост на кандидатите:“ е записано:
„1. Всички кандидати трябва да докажат собственост
на земята, която ще залесяват.“

Описаният от вас кандидат не е допустим за
подпомагане по тази процедура, защото попада в
обхвата на точки 12, 13 и 14 от Раздел 13.3.
„Недопустими дейности“, а именно:
12. Залесяване на постоянно затревени площи,
включително мери, пасища, ливади и поляни.
13. Залесяване на имоти, които през последните 5 (пет)
години са имали начин на трайно ползване мери,
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като „Постоянно затревени площи“. На практика, парцелът е
преобразуван от обработваема площ (включен в сеитбооборота)
в „Постоянно затревени площи“.
През 2020 стопанска година парцелът е очертан като „Угар“.
Съгласно насоките за кандидатстване, раздел 13.3, т. 13, не е
допустимо „Залесяване на земеделски земи, които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 или повече
години.“
Въпросът ни е: допустима ли е горепосочената площ от 202 дка
за залесяване по мярка 8.1?
Михаела Иванова mtzaneva@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване и
документите към тях по подмярка 8.1 „Залесяване и
поддръжка“, имам следните въпроси:
1.
Какво имате предвид под „безвъзмездна финансова
помощ не се предоставя за проектни предложения за загуби на
доход, дължащи се на пожари, природни бедствия,
неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат
приравнени на природни бедствия, други неблагоприятни
климатични и катастрофични събития“ (№ 5 от т. 13.3.
Недопустими дейности)?
2.
Кои видове земеделски земи са допустими за залесяване
по подмярка 8.1 при положение, че в т. 13.3. Недопустими
дейности като недопустими са посочени земеделски земи с
висока природна стойност; постоянно затревени площи,
включително мери, пасища, ливади и поляни; имоти, които

пасища, ливади и поляни.
14. Залесяване на земеделски земи, които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 или повече
години.

1. Текстът на т. 5 от Раздел 13.3. „Недопустими
дейности“ е несъотносим към настоящата процедура и
не трябва да се взема предвид.

2. Точки 11, 12, 13 и 14 от Раздел 13.3.
„Недопустими дейности“ касаят опазването на
постоянно затревените площи и/или площи придобили
характеристика на такива. Всички останали земеделски
площи извън обсега на Раздел 13.3 са допустими за
2
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през последните 5 (пет) години са имали начин на трайно
ползване мери, пасища, ливади и поляни; земеделски земи,
които не са били включени в сеитбооборот през последните 5
или повече години?
От заложените в т. 13.3 ограничения излиза например, че са
допустими за залесяване земеделски земи, които са били
включени в сеитбооборот през последните 5 или повече
години, т.е. такива, които активно се ползват за
селскостопанско производство, но дали е така и кои са другите
възможности?
3.
По подмярка 8.1 допустимо ли е залесяване на
земеделски земи и нарушени територии по смисъла на Закона
за устройство на територията (ЗУТ) по решение на
собствениците без промяна на предназначението на земите в
горски територии, каквато възможност е дадена в чл. 4, ал. 1 от
Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г.?

4.
По подмярка 8.1 кои от изброените в чл. 11, ал. 1 от
Наредба № 2 от 7 февруари 2013 г. видове залесявания са
допустими?
5.
Правилно ли разбираме, че при залесяване на земя,
собственост на публични органи, съгласно № 16 от т. 13.2:
Условия за допустимост на дейностите по подмярка 8.1 не са
допустими:

подпамагане по настоящата процедура.

3. Залесяването на нарушени територии по смисъла
на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е
недопустимо по тази процедура. Залесяването на
земеделски земи по решение на собствениците може да
се извършва без промяна на предназначението на земите
в горски територии, съгласно чл. 4, ал 1 от Наредба № 2
от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на
горски територии и земеделски земи, използвани за
създаване на специални, защитни и стопански гори и на
гори в защитени територии, инвентаризация на
създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.
4. По настоящата процедура са допустими за
подпомагане само залесяванията съгласно чл. 11, ал. 1, т.
1 – „ново залесяване“
5. В т. 16 от Раздел 13.2. „Условия за допустимост
на дейностите“ е записано:
„16. Помощта за залесяване на земя, собственост на
публични органи, или за бързорастящи дървета покрива
3
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2. разходи за третиране на фиданките с необходимите
предпазни и защитни материали
3. разходи за ограждане на залесената територия
4. разходи за поддръжка на залесените площи, както и
5. разходи, свързани с проекта, в т.ч. такси за издаване
на документи от държавни и общински администрации,
разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски
услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на проектното предложение, така и по време на
неговото изпълнение
6.
Ако при залесяване на земя, собственост на публични
органи са допустими единствено разходи за залесяване, за
които са определени стандартни разходи, то следва ли, че за
тези публични органи не се изискват документи под № 11÷20,
от т. 24.1. Списък с общи документи с изключение на
касаещите „изготвяне на технологичен план за залесяване“?

7.
В случай, че даден публичен орган не желае
възстановяване на средства за „изготвяне на технологичен план
за залесяване“, като в този случай за него се явяват допустими
само останалите разходи за залесяване, за които са определени
стандартни разходи (т.е. за 1.2. почвоподготовка; 1.3.
закупуване на залесителен материал; 1.4. транспорт на

само разходите по т. 1 от Раздел 14.1 „Допустими
разходи““. Следователно, всички останали разходи от
Раздел 14.1 са недопустими.

6. Не, не следва. Документите по точки 11-20 от
Раздел 24.1. „Списък с общи документи“ са изискуеми
от кандидатите при залесяване на земя, собственост на
публични органи за дейностите за които ще
кандидатстват за подпомагане.
В точки 14 и 15 от Раздел 24.1. „Списък с общи
документи“
е
допусната
техническа
грешка.
Препратката (изисква се в случаите по т. 5 от Раздел 14.2
„Условия за допустимост на разходите“) е неправилна и
трябва да се чете: (изисква се в случаите по т. 7 от Раздел
14.2 „Условия за допустимост на разходите“).

7. Всеки кандидат за подпомагане по тази
процедура има правото да кандидатства за подпомагане
за допустимите разходи, за които прецени. Това не
означава, че незаявяването на определен разход го
освобождава задължението да изпълнява изискванията
по настоящите Условия.
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залесителния материал; 1.5. временно съхранение на
залесителния материал; 1.6. разходи за труд при залесяване), то
следва ли, че за подобен публичен орган не се изискват
документи под № 11÷20, от т. 24.1. Списък с общи документи?
8.
За кои проекти е необходимо представянето на Решение
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка на
въздействие върху околната среда/решение за преценяване на
необходимостта
от
извършване
на
екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка
на
вероятната
степен
на
значително
отрицателно
въздействие/решение
по
оценка
за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по
околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона
за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното
разнообразие, и/или Закона за водите?
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Atanas Ustailiev a.ustailiev@gmail.com
Здравейте!
Имам въпрос относно мярка 8 и по точно подмярка 8.1, която е
за Залесяване! Искам да попитам може ли да се кандидатства за
бързо растящи дървета пауловния? Никъде не прочети, че ме

8. Документът по т. 10 Раздел 24.1. „Списък с общи
документи“
„Решение
за
преценяване
на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка
на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична
оценка/становище
по
екологична
оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по
оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от
компетентния
орган
по
околна
среда
(РИОСВ/МОСВ/БД), идадени по реда на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), както и Закона за
водите (важи в случаите, когато издаването на
документа се изисква по ЗООС и/или ЗБР и по Закона за
водите и приложимата подзаконова нормативна
уредба).“ е задължителен за всички проекти.
Залесяването с бързорастящи дървесни видове е
допустимо по тази процедура, но не подпомагаме
използването на пауловнята за залесяване по следните
причини:
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може, но искам да питам, може да съм пропуснал!
Благодаря Ви!

1. Залесяванията по тази процедура са с екологична
насоченост, а нямат за цел производството на
дървесина;
2. Пауловнята е чуждоземен вид, неинтродуциран у
нас и все още не са направени изследвания за влиянието
му върху околната среда.
3. За да бъде допустимо залесяването по тази
процедура, изборът на дървесен вид за залесяване
трябва да е според типа на горското месторастене, а
пауловнята, като чуждоземен вид не присъства в
Квалификационната схема на типовете горски
месторастения в Република България (2011 г.).
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