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РЕЗЮМЕ 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № 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   

 ПРСР 2014-2020 г. 

 

Кой може да кандидатства  

Допустими кандидати по процедурата са собственици на земеделски или неземеделски земи и са: 

1. физически лица (ФЛ); 

2. еднолични търговци (ЕТ) и местни поделения на вероизповеданията (МПВ); 

3. общини; 

4. юридически лица (ЮЛ). 

 

ВАЖНО:  

❖ Кандидатите трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват. 

❖ ФЛ, ЕТ и МПВ трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или неземеделски земи, 

в които ще извършват залесяванията. Общините и ЮЛ трябва да са собственици на минимум 

1.0 ха земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. 

❖ ЮЛ, с изключение на общините се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския 

закон (ТЗ), Закона за кооперациите (ЗК), Закона за висшето образование (ЗВО) или Закона за 

вероизповеданията (ЗВ). ЮЛ, с изключение на общините, лицата по ЗВ и ЗВО, трябва да са 

вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

За какво може да се кандидатства  

Допустими за подпомагане са разходи за: 

1. Разходи за залесяване, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; 

почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт на залесителния материал;  

временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; 

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, което включва: попълване (презасяване или 

презасаждане); отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 г. след залесяването;  

превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят 

дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването. 

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 



 

стр 2 от 7 

 

време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 5% от общия размер на допустимите 

разходи включени в проектното предложение. 

 

ВАЖНО:  

❖ Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в 

район с висок или среден риск от ерозия. 

❖ Минималната площ за залесяване, с която ще се кандидатства, трябва да бъде: 

- за ФЛ, ЕТ и МПВ, собственици на земеделски или неземеделски земи – 0.5 ха; 

- за общини и ЮЛ, собственици на земеделски или неземеделски земи – 1 ха; 

❖ Подпомагат се проектни предложения, за които са проведени процедури по реда на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и/или Закона 

за защитените територии и приложимите подзаконови нормативни актове със съответния 

компетентен орган по околна среда. Залесяванията трябва да се извършват съгласно 

Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове въз основа на 

технологичен план за залесяване по чл. 3, 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 (ТУК „Наредба № 2“). 

❖ Създаването и поддръжката на покривка само от храстова растителност е допустимо само 

в случаите на противоерозионно залесяване, когато поради тежки екологични или 

климатични условия, не може да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се 

създаде горска покривка, като се осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото 

се прилага и за горите. 

❖ Дейностите по попълване са допустими за подпомагане само през първата година след 

залесяването, до 20 % от допустимите разходи за залесяване, когато при есенната 

инвентаризация е установено прихващане между 25 % и 80 %. 

❖ Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%. 

❖ Помощта за залесяване на земя, собственост на публични органи, или за бързорастящи 

дървета покрива само разходите по т. 1 по-горе. 

❖ В зоните от мрежата НАТУРА 2000 залесяването е допустимо само, ако съответства на 

целите на управлението им и е съгласувано с компетентния орган, отговарящ за 

прилагането на НАТУРА 2000. 

❖ Безвъзмездната финансова помощ (БФП) не се предоставя за проекти за залесяване: 

- на тополи и върби с цел създаване на култури с цикъл на ротация по-малък от 6 години, при 

разстояния по-малки от 2,0 - 10,0 м х 2,0 - 10,0 м и брой на фиданките по-голям от 1500 бр./ха; 

- с цел производство на коледни елхи; 

- на бързорастящи дървета за производство на енергия, при турнуси на сеч по-ниски от посочените 

в Приложение № 4 от Наредба № 2; 

- на уязвими местообитания като торфища, влажни зони, карстови и силикатни терени, автохтонно 

не поддържащи горско-дървесна растителност (местообитания с европейска значимост, 

започващи с кодове 6, 7 и 8 от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР (ДВ. бр.77 от 2002 г.)); 

- на земеделски земи с висока природна стойност; 

- на постоянно затревени площи, включително мери, пасища, ливади и поляни;  

- на имоти, които през последните 5 г. имат начин на трайно ползване мери, пасища, ливади и 

поляни; 
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- на земеделски земи, които не са били вкл. в сеитбооборот през последните 5 или повече години; 

- при което предвидените дейности вкл. унищожаване и увреждане на съществуващо 

самовъзобновяване на естествена горска и храстова растителност, вкл. в териториите претърпели 

природни нарушения; 

- в защитени зони на имоти, заети от негорски природни местообитания, вкл. в  Приложение № 1 на 

ЗБР, както и залесяване в горски природни местообитания от Приложение 1 на ЗБР с нетипични 

за съответното природно местообитание видове); 

- залесяване на сечища и площи, които са предвидени за залесяване, като част от обичайните 

дейности по стопанисване на горските територии. 

Какъв е бюджетът на процедурата  
18 028 131 лева е общият размер на БФП. 

Какви са финансовите условия за подпомагане   
✓ 4 889.50 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение. 

✓ 586 740 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, 

представено от един кандидат. 

✓ 488 950 лева е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска 

техника и специализирани земеделски транспортни средства. 

 

ВАЖНО: 977 900  лева е максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат по 

подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020, в това число и за бенефициентите, 

които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за 

малките и средни предприятия. 

Имам ли право на авансови и/или междинни плащания по проекта  

БФП по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно. 

Авансово плащане: 

- допустимо е не повече от 1 път за периода на изпълнение на проекта;  

- максималният размер на авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената 

БФП по проекта, а минималният е в размер, надвишаващ 10 % от стойността на одобрената БФП; 

- извършва се при условие, че е заявено от ползвателя и е предвидено в административния 

договор; 

- изисква се представяне от ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 

ДФЗ-РА в размер 100 % от стойността на авансовото плащане; 

- искане за авансово плащане може да бъде подадено не по-късно от 6 месеца преди крайната дата 

за изпълнение на одобрения проект по сключения административен договор. 

Междинно плащане: 

- извършва се при условие, че е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за 

предоставяне на БФП; 

- допустимо е не повече от 1 път за периода на изпълнение на проекта; 

- допустимо е за одобрена обособена част от инвестицията; 
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- може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на 

одобрения проект по административния договор. 

БФП се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно плащане. 

Какъв е % на субсидията  

Максималният интензитет на БФП за одобрени проектни предложения е в размер до 100% от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите  
Считано от датата на подписването на Административния договор за предоставяне на финансова 

помощ одобреният проект се изпълнява в срок: 

✓ до 24 месеца за бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП; 

✓ до 36 месеца за бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП. 

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 15 септември 2023 г. 

Какъв е начинът на подаване на проектите  
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран 

електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.  

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 

и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. 

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се 

осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на 

кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете 

започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция 

и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020. 

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран 

профила в ИСУН 2020. 

Кога е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 8.1  

 

 

17:30 часа на 16 октомври 2020 г. 

 

 

http://eumis2020.government.bg/
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Кой и по какъв ред ще оценява проектите  
Оценката и класирането на проектните предложения по настоящата процедура се извършват от 

Оценителна комисия, назначена от ръководителя на УО, а в случаите на предварителна оценка – 

и от комисия, назначени с акт на изпълнителния директор на ДФЗ-РА. 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни 

предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;  

Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); 

Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти, 

включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.  

 

Когато размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения надхвърля 

разполагаемия бюджет на процедурата, ДФЗ-РА извършва предварителна оценка на проектните 

предложения по критериите за оценка. Комисията на ДФЗ изготвя списък на всички проектни 

предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Общият 

списък се публикува на интернет страницата на ДФЗ (www.dfz.bg). Кандидатите могат да подадат 

възражение до ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 в 14-дневен срок 

от публикуването на списъка. След разглеждане на всички постъпили възражения и въз основа на 

извършената предварителна оценка ДФЗ изготвя и публикува на интернет страницата си списък на: 

а) проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава 

с повече от 30 % бюджета на процедурата, вкл. проектните предложения, получили еднакъв брой 

точки; б) всички проектни предложения, извън посочените в буква „а“. 

Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 7 към 

Условията за кандидатстване (УК). След приключване на оценката на АСД, на интернет 

страницата на ДФЗ (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, 

които не се допускат до ТФО с посочени основания за това. За недопускането се съобщава на всеки 

от кандидатите, включени в списъка по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. Кандидатите, чиито 

проектни предложения не са допуснати до ТФО, могат да подадат възражения пред изпълнителния 

директор на ДФЗ-РА в  едноседмичен срок от съобщението в ИСУН. Изпълнителният директор на 

ДФЗ – РА издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на БФП по отношение на 

всеки от кандидатите, включен в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения и 

основанията за отхвърлянето им.  

ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно 

оценка на АСД. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, се 

поканват за сключване на Административен договор. 

 

ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на 

Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. ДФЗ - РА не 

носи отговорност ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от 

самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ - РА. 

 

http://www.dfz.bg/
http://www.dfz.bg/
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Къде мога да намеря подробна информация  
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение 

и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, 

храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването  

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията 

за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 

Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, 

като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават 

по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват 

в сайта на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 8.1  

№ Критерии за подбор 
Точки 

да не 

1. 
Проектът се осъществява на територията на община с лесистост според 

разпределението на общините по процент на лесистост (Приложение № 9) 
35 0 

  до 30% 35 0 

  от 30,01% до 40%       25 0 

  от 40,01% до 50%       15 0 

  от 50,01% до 60%       5 0 

2. 

Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана 

според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са 

застрашени от ерозионни процеси“ (Приложение 10):  

25 0 

  висока  25 0 

  средна  15 0 

3. За залесяване ще се използват местни дървесни /храстови видове  10 0 

4. 
За залесяване ще се използват повече от 15% медоносни 

дървесни/храстови видове 
10 0 

5. Размерът на площта, на която се залесява е: 20 0 

  над 5.01 ха 20 0 

  от 1.01 до 5.0 ха 15 0 

  от 0.51 до 1.0 ха 10 0 

  до 0.5 ха 5 0 

Максимален брой точки                                                      100 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
mailto:rdd@mzh.government.bg
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Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 25 т. по критериите за оценка. 

 

ВАЖНО:  

❖ Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост, критерии за 

оценка, ангажименти и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, до 

изтичане на срок за мониторинг, определен, както следва:  

- три години, считано от окончателното плащане по Административния договор– за 

бенефициентите, чиито предприятия имат статут на микро-, малко или средно предприятие 

(МСП) по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или  

- пет години, считано от датата на изплащане на окончателното плащане по административния 

договор – за всички бенефициенти, които не са МСП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 24 юли 2020 г. 

въз основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи по 

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. 

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедура  BG06RDNP001-8.005 - 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 

"Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , публикувани на 16.07.2020 г. 
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