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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

Цели на 

мярката 

Прилагането на мярката на територията на МИГ „Луковит и Роман“ ще 

допринесе за укрепване на устойчивото управление на горите чрез: 

• Подобряване на сечите за възобновяване, запазване на генетичните 

ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на 

основните функции на горите; 

• Подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез 

провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и 

кастрене); 

• Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за 

лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни 

продукти от горите. 

• Подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места 

на предприятията от горската промишленост. 

Обхват на 

мярката 

Мярката е насочена към подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. Тя цели да 

се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и 

държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, 

които да могат да запазят освен своята многофункционалност и 

конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да поддържат 

устойчивото управление на горите си. 

Допустим

и 

получател

и 

 Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 

собственици на горски територии; 

 Общини, собственици на горски територии; 

 Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; 

 МСП; 

 Горски стопани, доставчици на услуги. 

Допустим

и дейности 

1. Дейности за преработка и маркетинг на горски продукти 

• Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване; 

• Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране 
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и шлайфане; 

• Сушене и импрегниране на дървен материал; 

• Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, 

дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина 

и други дървесни отпадъци; 

• Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, 

пакетиране; 

• Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране; 

2. Дейности за подобряване на икономическата стойност на горите: 

• Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени 

издънкови гори; 

• Обезпечаване с оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно 

или повече стопанства; 

• Изготвяне на планове или програми за управление на горите. 

Допустим

и разходи 

Материални инвестиции: 

1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

 изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими 

активи необходими за първичната преработка на дървесината, както и 

закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на 

проекта; 

 закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 

първична преработка на дървесината, както и други работни операции, 

предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива; 

 закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за 

преработка на недървесни горски продукти; 

2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, 

в т.ч.: 

 отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори 

до 40 годишна възраст; 

 закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и 

траспорт на дървесина за едно или повече стопанства; 

3. Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на 

проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

Нематериални инвестиции: 

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, 

консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, 

проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по 

проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите 

инвестиции по проекта.; 

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и 
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изпълнение на проекта”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка за сертификация. 

 

Допълнителни условия за допустимост: 

• Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане, само ако 

предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му 

ефикасно използване; 

• Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски 

територии; 

• Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски 

територии с площ минимум 1.0 ха; 

• Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, 

само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и 

максималното участие на държавата в тях не превишава 25%; 

• Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори; 

• За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и 

средни предприятия. 

Финансов

и 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.  

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 200 000 лв. 

Бюджет по мярката – 150 000 лева 

Размер на 

финансова

та помощ 

/интензите

т на 

помощта 

Финансова помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на 

действително направени и платени допустими разходи. 

Финансовата помощ е в размер до 50 % от общите допустими разходи 

Критерии за оценка и тяхната тежест точки 

Проектът включва инвестиция за закупуване на техника, която притежава 

валиден сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение 

на типа на Европейската общност) 

10 

Проектът създава нови работни места  

От 1 до 2 вкл. 20 

От 3 до 5 вкл. 30 

Кандидатът запазва не по-малко от 4 съществуващи работни места 20 

Проектът е иновативен по смисъла на ЛИДЕР 20 

Общо: 100 

Проекти, получили по-малко от 30 точки, няма да се разглеждат. 

За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа 

и финансова оценка“ и има недостиг на средства за финансирането им, класирането ще 
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се извърши по следния начин: Приоритет ще имат проектните предложения получили 

по-голям брой точки по критерий „Проектът създава нови работни места“. В случай, че 

проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, те ще бъдат 

класирани, съобразно получените точки по критерий „Проектът включва инвестиция 

за закупуване на техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност)“ 

 


