Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти
по ПРСР 2014-2020г.
Размер на финансовата помощ:
 Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за
проекти от селските райони на Р България
 40% за всички останали.
Максимумът на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР
(2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.
Кой може да кандидатства:
 Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията,
собственици на горски територии;
 Общини, собственици на горски територии;
 Малки и средни предприятия – персонал до 250 души и оборот до 97,5
милиона лв.
 Горски стопани, доставчици на услуги.
Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са
допустими за подпомагане само, ако преработват не повече от 10 000 куб. м обла
дървесина годишно.

Какво ще се финансира:
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;
Списък на производствата преди индустриалната преработка на дървесината
(Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или
развиване)
1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и
шлайфане;
2. Сушене и импрегниране на дървен материал;
3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески,
дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други
дървесни отпадъци;

4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

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;
СПИСЪК
на огледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 г.:
1. Осветление.
2. Прочистка.
3. Прореждане.
4. Сеч за индивидуално производство на висококачествена дървесина – фази на
възникване и диференциация на насажденията.
5. Отглеждане на подраста във възобновените участъци след проведени
възобновителни сечи (групово изборна и постепенни).
Не са допустими сечи в държавни гори! Нужно е кандидатът да притежава
утвърден лесоустройствен план, проект или програма/горскостопански план или
програма или план-извлечение за съответната горска територия, с която се
кандидатства и видът на сечите в тях съответства на отгледните сечи, съгласно
горния списък
закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите
специализирана горска техника / по-долу е приложено подробно описание/ и
оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече
стопанства;
Планираното ползване на дървесина от съответните горски територии, съгласно
лесоустройствените проекти, планове, програми или горскостопански планове
или програми ползване на дървесина от горските територии, които стопанисва
кандидата, покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи,
за които се кандидатства.

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
изпълнение на проекта
3. Закупуване на софтуер;
4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за
управление на качеството и подготовка за сертификация.
Критерии за оценка на проектните предложения
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Специализирана горска техника притежава сертификат за
съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на
Европейската общност) - това се отнася само за проекти, свързани
изцяло с дърводобив.
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Всичко:

Изплащане на безвъзмездната помощ
Възможна е комбинация от следните плащания:
 Авансово плащане на до 50% от договорената субсидия срещу банкова
гаранция в размер 100% от стойността на аванса.
 Едно или две междинни плащания на обособени етапи от проекта
 Окончателно плащане – възстановяване на % от вложените средства на
инвеститора след физическа и документална проверка на реализирания проект
след приспадане на изплатените авансово и междинни плащания.

Максимален срок за изпълнение – 24 месеца
Прием: 10-11.2017г.

Описание на специализирана горска техника
„Специализирана горска техника за извоз на дървесина” са въжени линии
специализирани горски трактори и приспособени такива.

Специализираните горски

трактори са специално конструирани за извозване на цели дървета, стъбла, стъблени
секции и сортименти от сечищата до временните складове, имат уадрообезопасена
кабина и специлано технологино оборудване. Според технологичното оборудване,
начина на формиране на товара и положението на товара по време на извозването
тракторите могат да бъдат: чокерни тркатори - състоящи се от шарнирно съчленена
рама с вертикален шарнир, въжена събирателна система, лебедка, арка, щит и
булдозерно устройство, които извозват материалите в полунатоварено състояние
(чрез влачене); трактори с кониково устройство - състоящи се от шарнирно съчленена
рама с вертикален шарнир, хидравличен стрелови манипулатор и конник, който се
състои от оребрена греда, на която лягат предните краища на материалите и две
хидравлични челюсти. Извозват материалите в полунатоварено състояние; трактори с
грайфер - състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, грайфер,
поставен върху къса стрела в задната част на трактора. Извозват предварително
събрани (пакетирани) материали в полунатоварено състояние; сортиментни трактори състоящи се от шарнирно съчленена рама с вертикален шарнир, хидравличен
стрелови манипулатор и товарно пространство (ремарке), разположено на задната
полурама на трактора. Извозват дървените материали във вид на сортименти, изцяло
натоварени върху трактора, без да се влачат по терена; сортиментни ремаркета –
ремаркето се прикачва към трактор, а технологичното оборудване се състои от
хидравличен стерлови манипулатор, монтиран на предната част на ремаркето или на
задната част на трактора. Приспособените трактори са селскостопански, но
допълнително оборудвани с

въжена събирателна система, лебедка, арка, щит,

допълнителни тежести за предния мост, предпазна тръбна рамка за обезооппасяване
на кабината и метална мрежа за задното стъкло. Въжените линни са: едновъжени и
двувъжени, според начина на извозване на дървените материали: за наземно,
полувъздушно и ивъздушно извозване, а според извозното разстояние: късметражни –

до 800м и дългометражни – до 2000 м
„Специализирана горска техника за товарене на дървесина” са хидравлични
стрелови кранове (товароподемени манипулатори), монтиращи се към трактори или
товарни автомобили, челюстни товарачи или челни товарачи, монтиращи се към
трактори.
„Специализирана горска техника за транспорт на дървесина” са специализирани
товарни автомобили за далчен транспорт на дървените материали под формата на
сортименти от временните складове, разположени до сечищата до преработвателното
предприятие или други крайни потребители. Специализираните автомобили за превоз
на сортименти са с нормална проходимост (колесна формула 4х2, 6х2) или с повишена
проходимост (колесна формула 6х4, 4х4, 6х6), товарна платформа с предпазна
решетка в предната част и климии за задържане на дървените материали. Могат да
бъда оборудвани с хидравличен стрелови кран за натоварване и разтоварване, който
се разполага между кабината и товарната платформа или в края на платформата,
когато автомобилът работи с ремарке.
„Специализирана горска техника и оборудване за сеч” са харвестъри, процесори и
моторни триони;
„Харвестър” е специализирана горска машина за поваляне, кастрене и разкройване
на сортименти на цели дървета.

