
 
 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ 

 

Размер на финансовата помощ: 

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер  до 100% от общия 

размер на инвестицията. Максималният размер на разходите, за които се кандидатства   

за един проект е до 1 000 000 евро.. 

 

Какво ще се финансира? 

1. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, 

катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено 

възобновяване, когато размерът на щетата е повече от 20% от горския 

потенциал на база увредена площ от съответния подотдел или имот. 

 

2. Презалесяване на пострадалите гори, което включва: 

 изготвяне на технологичен план за залесяване; 

 почвоподготовка; 

 закупуване на залесителен материал; 

 транспорт и временно съхранение на залесителния материал; 

 засаждане на фиданките или засяване на семената. 

когато размерът на щетата е повече от 20 на сто от горския потенциал на 

база увредена площ от съответния подотдел или имот и за презалесяването 

се използват само дървесни видове според типа на месторастенето 

 

3. Попълване на новосъздадени горски култури, когато: 

 създадени съгласно допустимите дейности по подмярка 8.1 „Залесяване 

и поддръжка” от ПРСР 2014 – 2020 г. или по мярка „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г. 

 попълването на горските култури се извършва през втората и/или третата 

година след създаването им; 

 са до 20 % от общия размер на допустимите разходи за залесяване; 

 при есенната инвентаризация е установено прихващане между 25% и 

80%. 

 

Кой може да кандидатства? 



 
 

 Физически и юридически лица, собственици на горски територии 

 Общини, собственици или стопанисващи или управляващи горски територии 

 Държавни предприятия по смисъла н чл. 163, ал.1 от Закона за горите, 

стопанисващи или управляващи горски територии 

 Юридически лица, стопанисващи или управляващи горски територии 

 

Приоритет се дава на: 

 проекти, които се осъществяват на територията на община, класифицирана с 

висок риск от горски пожари съгласно приложение № 2 от Наредбата за 

съответната мярка 

 степента на увреденост в проценти, като се дава приоритет на по-високият 

процент; 

 степента на ерозия, съгласно приложение № 3 от Наредбата 

 наклон на терена по-голям от 25°, като се дава приоритет на по-големия наклон; 

 при изборът на дървесен вид за презалесяване приоритет ще се дава на местни 

видове и произходи; 

 големината на площта, която се възстановява, като приоритет ще се дава на по-

голямата площ. 

 

Допустими разходи: 

 действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на 

извършване на дейностите по проекта 

 общи разходи, за консултантски услуги по подготовка и управление на проекта 

и за изготвяне на технологичен план 

 

Изплащане на безвъзмездната помощ: 

 Допустимо е авансово плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената 

безвъзмездна финансова помощ по проекта срещу банкова гаранция. 

 Междинни плащания на обособени етапи от проекта. 

 Окончателно плащане след изпълнение на проекта и след приспадане на 

изплатените авансово и междинни плащания. 

 

 

За повече информация заповядайте на среща в нашия офис. 

 


