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Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос
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.
4
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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?

№4
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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:
5
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може, но искам да питам, може да съм пропуснал!
Благодаря Ви!

Публикувано на 17.08.2020 г.
№5
Тихомира Лазарова
Здравейте, юридическо лице притежава имоти със статут "гора
05.08.2020г.
в земеделска земя". Допустими ли са тези имоти за залесяване
по подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка"? Благодаря ви
предварително за отговора.

№6
05.08.2020г.

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.).
Не са допустими. Допустими за подпомагане са само
земеделски и неземеделски земи. Щом е гора, тя би
трябвало да има характеристиките на такава и в такъв
случай, няма нужда от залесяване. Ако въпросната гора
е унищожена от пожар или друго природно бедствие, е
трябвало да кандидатствате по подмярка 8.4
„Възстановяване на щети по горите от горски пожари,
природни бедствия и катастрофични събития. Ако
същата е била изсечена, то принципът, който се прилага
е, че който е изсекъл, той трябва да възстанови.

Албена Аврамова
Здравейте!
Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по
6
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РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, бихте ли направили
следното разяснение:
Допустима дейност ли е залесяване на земеделски земи, които
през последните 5 или повече години не са били включени в
сеитбооборот?
Касае са за необработваеми земеделски земи (IV или V
категория), общинска собственост, чиито начин на трайно
ползване е "Деградирала орна земя", "Друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение". Благодаря!
№7
05.08.2020г.

Залесяването на такива земи е недопустимо, защото
влизате в разпоредбите на т. 14 от Раздел 13.3.
„Недопустими дейности“, а именно:
„14. Залесяване на земеделски земи, които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 или повече
години.“

ОИЦ Кюстендил oic_kn@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с подмярка 8.1. "Залесяване и поддръжка" от мярка
8 "Инвестиции в развитие на горски райони и подобряване
жизнеспособността на горите" от ПРСР при нас постъпиха
следните въпроси:
1. Относно т. 13.3.14 - "Недопустими дейности" от Условията
за кандидатстване: по какъв начин се доказва земеделски земи
включвани ли са в сеитбооборот през последните 5 или повече
години
- заявление, очертаване?

2. Изоставени ниви, които не са включени в сеитбооборот

1. Доказването се извършва посредством копие от:
- регистрация в Интегрираната система за
администриране и контрол на земеделската земя, с
която се кандидатства;
- анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни
карти на земеделския стопанин, издадени по реда на
наредбата по § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските
производители за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани.
2. Не, изоставени ниви, които не са включени в
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
могат ли да се читат за неземеделски земи (голини)?
№8
05.08.2020г.

№9
06.08.2020г.

Иван Петров konsult_pro@abv.bg
Здравейте, имам следния въпрос, относно 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 Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.:
допустимо ли е да се кандидатства за залесяване на поземлен
имот, собственост- Общинска публична, вид територия: Горска,
НТП - Заа защитно изолационно озеленяване,
Предварително благодаря за отделеното внимание

сеитбооборот не могат да се читат за неземеделски
земи. Определението за неземеделски земи е включено
в Приложение 16 от Условията за кандидатстване.

По тази процедура допустими за подпомагане за
залесяване са земеделски и неземеделски земи. Тъй като
описаната от вас територия е горска, то тя е допустима
за подпомагане само ако отговаря на определението за
неземеделска земя, посочено в т. 23 от Приложение 16
към Условията за кандидатстване.

К. Сотиров kosto1306@gmail.com
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с открита 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020
г., възникна следния въпрос по критериите за допустимост:
Допустимо ли е да се кандидатства с проектно предложение за
изцяло залесяване на площта с дървесен вид обикновен орех.

Залесяването с обикновен орех е допустимо за
подпомагане по тази процедура. Обръщаме особено
внимание за спазване на изискванията на т. 7 от Раздел
13.2. „Условия за допустимост на дейностите“.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 10
06.08.2020г.

Nadia Ivanova niibg@yahoo.com
Здравейте!
Въпросът ми по мярка 8.1 от ПРСР е: По чл.4, ал.1 от Наредба
В публикуваните Условия за кандидатстване няма
№2 от 07.02.2013г., залесяването на земеделски земи може да поставено изискване за промяна на предназначението на
се извършва без или след промяна на предназначението на земите с които се кандидатства за подпомагане.
земите в горски територии. Когато не се променя
предназначението на земеделските земи, променя ли се начина
на трайно ползване? Ако да - кога трябва да стане това?
Необходимо ли е да се промени НТП за да се извърши плащане
по одобрен проект?

№ 11
07.08.2020г.

Krasimira Ivanova euros.consulting@gmail.com
Уважаеми Дами/Господа,
във връзка с обявена Процедура за подбор на проекти №
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., бихме искали да зададем следните въпроси:
1.Допустимо ли е кандидатстване за залесяване на земя, със
1. Не. Описаната от вас земя попада в обхвата на т.
статут „нива“, която повече от 5 г. не е включвана в 14 от Раздел 13.3. „Недопустими дейности“.
сеитбооборот и не е прилагана обработка на почвата
последните 5 г.
2.В случай, че част от земята е в регулация, допустимо ли е да
2. Не. Допустими за подпомагане за залесяване по
се кандидатства за тази част;
тази процедура са само земеделски и неземеделски земи.
3.При положение, че се кандидатства за залесяване на няколко
3. Технологичен план за залесяване трябва да се
имота (в частност съседни) допустимо ли е да се подаде изготви за всеки имот, с който се кандидатства за
проектно предложение за всички части и в случай, че е
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
допустимо за всеки имот ли трябва да се изготви отделен залесяване.
технологичен план или един общ за всички.
4.Ако кандидатът притежава земи в две населени места
(съседни села), които са с една и съща степен на лесистост и
4. В едно проектно предложение по тази процедура
ерозионни процеси, допустимо ли е да се включат в едно могат да се включат повече от един имот, дори и да
проектно предложение?
попадат в райони с различна степен на лесистост.
5.В предвидените допустими разходи е включен разход за
почвоподготовка: възможно ли е да бъде включен разход за
5. Не. Почвоподготовката по тази процедура се
обогатяване на почвата с естествени агенти, напояване, извършва съгласно чл. 22 от Наредба № 2 от 2013 г. за
трасиране на земята?
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 (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).
6.Към разходите, които могат да бъдат включени към проекта е
6. Не. Няма предвидени допустими разходи за
предвиден разход за ограждане на залесената територия, би ли видеонаблюдение по тази процедура.
бил допустим и разход за видеонаблюдение ?
№ 12
14.08.2020г.

Nadia Ivanova niibg@yahoo.com
Здравейте! Въпроса ми по мярка 8.1 от ПРСР е следния:
Допустимо за финансиране е 20% попълване на
новосъздадените култури, но само за първата година от
залесяването им. Това ще се заложи за изпълнение в
технологичния план за залесяване. По Наредба 2 за залесяване,
културите в общия случай се попълват до 3г. възраст, при
установен
процент
на
прихващане
при
есенната
инвентаризация между 25 и 80%. Може ли в технологичния

Съгласно т. 5 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ технологичният план за залесяване се
изготвя според разпоредбите на 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
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
план за залесяване да се предвиди попълване и за втората и
третата година, след като тези дейности няма да се финансират
от програмата, а при необходимост ще се извършат за сметка
на собственика? Ще се приеме ли такъв технологичен план? И
вторият ми въпрос: с какъв документ ще се доказват извършени
превантивни дейности (например наземна химична борба
срещу насекомни вредители) извършени без договор за услуги,
от дейностите допустими за финансиране?
№ 13
17.08.2020г.

Лила Николова nastania@mail.bg
Здравейте,
ИМАМ ВЪПРОС ПО ПРОЦЕДУРА No BG06RDNP001-8.005
ПО ПОДМЯРКА 8.1 „ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ОТ
МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ
РАЙОНИ И ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА
ГОРИТЕ“
Въпросът ми е във връзка с раздел 11.2, точка 2 от Насоките за
кандидатстване.
Собственик съм на неземеделски земи 7 ха, които се намират в
една община, в един район но в различни (съседни) местности.
Тези 7 ха се състоят от парцели с различни площи - например
0,2 ха, 0,4 ха , 0.9 ха, 1,5 ха и т.н
Въпросът ми е :Комулативно ли се пресмята земята на която
съм собственик и с която ще кандидатствам за залесяване или
всеки парцел вътре в нея трябва да е минимум 0,5 ха?
Моля, за вашето пояснение. С уважение,

създадените култури, тяхното отчитане и регистриране и
трябва да предвижда попълване на новосъздадените
култури през втората и третата година след създаването,
въпреки че тези дейности са недопустими за
подпомагане по тази процедура.

Площта с която ще кандидатствате за подпомагане се
изчислява комулативно. Препоръчваме да видите
определението за неземеделски земи дадено в т. 23 от
Приложение 16 на Условията за кандидатстване, както и
отговорът на въпрос 3 от питане № 11.

Публикувано на 31.08.2020 г.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 14
18.08.2020г.

№ 15
18.08.2020г.

lora@icg.bg
Здравейте,
бихте ли отговорили на следния въпрос по процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 "Залесяване
и поддръжка“ от ПРСР 2014 - 2020 г.:
Допустимо ли е община да кандидатства за залесяване на
земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно
ползване "Деградирала орна земя", "Друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение", които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 години?
MELINA KOSTOVA melinaki79@abv.bg
Уважаеми Господа,
във връзка със стартиралата Процедура чрез подбор на
проектни предложения №BG06RDNP001-8.005 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. имам следните
въпроси :
1.Допустимо ли е предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за залесяване на имоти с начин на ползване :
- изоставени територии за трайни насаждения
- изоставени ниви
- затревени ниви
2.По отношение на условията за допустимост на разходи Раздел 14.2, т.10 кандидатите които са възложители по чл.5 и 6

Моля вижте отговорът по питане № 6.

1. В Условията за кандидатстване по тази процедура
няма поставено изискване за начина на трайно ползване
на земеделските земи. Допустими за подпоматане
всички земеделски земи извън обхвата на Раздел 13.3.
„Недопустими дейности“.
2. Настоящите насоки за кандидатстване за
подпомагане
по
процедура
чрез
подбор
№
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
от ЗОП могат ли да да възлагат директно обществени поръчки
с прогнозна стойност, по-малка от 30 000 лв. за разходите по
т.1.1 и т.5 от Раздел 14.1 "Допустими разходи"
№ 16
20.08.2020г.

№ 17
24.08.2020г.

Община Сапарева баня sap_euro@abv.bg
Уважаеми господине/госпожо,
Във връзка с обявена процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и
поддръжка“, моля да отговорите на следния въпрос: Съгласно
Раздел 14.2 Условия за допустимост на разходите на условията
за кандидатстване, т. "Размерът на допустимите разходи по т. 1,
2, 3 и 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, за всеки обект
поотделно, не може да надхвърля стойностите, посочени в
Приложение № 5, с изключение на разходите за транспорт на
залесителния материал по т. 1.4. от същия раздел, тъй като за
тях не са определени стандартни разходи." От друга страна, в
Приложение №5 Стандартни разходи за залесяване, под
таблицата в т. 5. е записано: Разходи за транспорт на
залесителния материал – 1,55 евро/ха. В този смисъл моля да
изясните дали за разходите за транспорт на посадъчен материал
следва община кандидат да проведе пазарни консултации, ако
са част от инвестиционните разходи, за които кандидатства или
за тези разходи има определен стандартен разход?
Nadia Ivanova niibg@yahoo.com
Здравейте!
Отново задавам отбелязаният при Вас като въпрос
№10/06.08.2020г., по мярка 8.1 от ПРСР, тъй като не е

BG06RDNP001-8.005 нямат за задача тълкуване на
националното законодателство. Възложителите по чл.5 и
6 от ЗОП трябва да спазват изискванията на ЗОП.

В т. 4 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на
разходите“ е допусната техническа грешка. В т. 5 от
Приложение 5, от Условията за кандидатстване е
записано: „5. Разходи за транспорт на залесителния
материал – 1,55 евро/ха.“ . Текстът на т. 4 от Раздел 14.2
следва да се чете така:
„ 4. Размерът на допустимите разходи по т. 1, 2, 3 и
4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, за всеки
обект
поотделно, не
може
да надхвърля
стойностите, посочени в Приложение № 5.“
В този смисъл не следва да се провеждат пазарни
консултации по реда на ЗОП за транспорт на посадъчен
материал, тъй като има определен стандартен разход.

Не.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
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 ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 18
25.08.2020г.

отговорено. Въпросът е: Трябва ли да се промени начина на
трайно ползване на земеделската земя, с която се кандидатства?
MELINA KOSTOVA mailto:melinaki79@abv.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., имам следния въпрос:
Съгласно условията за кандидатстване 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. и чл.
9ж от Закона за подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП) за разходите по т. 1.1 и т. 5 от Раздел 14.1. „Допустими
разходи“, които са допустими преди подаването на проектното
предложение, кандидатите, различни от възложители по чл. 5 и
6 от ЗОП, трябва да са провели процедура за избор на
изпълнител по реда на Постановление № 160 на МС от
1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.). В случай, че
бенефициентите са сключили договор за тези разходи преди 6ти януари 2018 г., се прилагат разпоредбите на т. 8.

Настоящите насоки за кандидатстване за подпомагане
по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005
нямат за задача тълкуване на националното
законодателство. Всички кандидати за подпомагане,
които не са възложителите по чл. 5 и 6 от ЗОП трябва да
спазват изискванията на Постановление № 160.
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№ 19
25.08.2020г.

№ 20
26.08.2020г.

При условие, че стойността на разходите по т. 1.1 и т. 5 от
Раздел 14.1. „Допустими разходи“, които са допустими преди
подаването на проектното предложение не надхвърля праговете
съгласно чл. 50 от ЗУСЕСИФ задължително ли е провеждане
на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 или
е възможно сключване на директни договори с избрани
изпълнители при кандидатите, различни от възложители по чл.
5 и 6 от ЗОП и при тези които се явяват възложители по чл. 5 и
6 от ЗОП.
rumyana_todorova2004@abv.bg
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. По подмярка 8.1 допустимо ли е залесяване на
земи с начин на трайно ползване: "ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ"; "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"; "ОВОЩНА
ГРАДИНА" и "ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ"?
2. Допустимо ли е залесяване на земи, общинска собственост,
попадащи в разпоредбите на чл.19, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи?

1. Допустими за подпомагане са всички земи, които
отговорят на изискванията на Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ и не попадат в обхвата на
Раздел 13.3 „Недопустими дейности“.
2. Залесяване на земи, общинска собственост,
попадащи в разпоредбите на чл.19, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи е
допустимо, ако кандидатът за подпомагане е общината
собственик на тези земи и самите земи отговарят на
изискванията, посочени по горе в точка 1.

Veselin Veselinov qaa.op1@gmail.com
Моля, за отговор на следните въпроси по процедурата:
Съгласно условията за кандидатстване, в т. 11.1. Допустими за
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подпомагане кандидати, т. 4 са посочени - юридически лица,
собственици на земеделски или неземеделски земи.
1. В тази връзка, има ли изискване към Кандидат - Юридическо
лица, да притежава лиценз или друг приложим документ за
осъществяване на дейност по залесяване/поддръжка на гори?

№ 21
26.08.2020г.

1. Няма такива изисквания към собственика на
земята в настоящите Условия за кандидатстване. Има
такива изисквания за изпълнителя на дейностите по
проекта с който се кандидатства.
2. Моля вижте отговорът по т. 1.

2. В контекста на горния въпрос, има ли изискване кандидатът
да притежава опит в залесяване или поддръжка на гори, и ако
да, то с какви документи би следвало да се удостовери опитът
на етап кандидатстване?
3. В случай, че кандидатът е юридическо лице, собственик на
3. Няма поставени такива изисквания в настоящите
земеделска земя, то каква категория би следвало да е земята и Условия за кандидатстване.
има ли специфични изисквания за това дали да е със статут на
"непродуктивна" или дргуо?
Съгласно приложение 16 към условията за кандидатстване, в т.
23 е вписана следната дефиниция:
23. „Неземеделските земи“ са голини по смисъла на Закона за
горите, които не са били гора поне 15 години преди
залесяването им;
4. В случаите на залесяване на голини в горски
4. В тази връзка, в случай, че кандидатът е юридическо лице, територии, освен документа за собственост на земята по
собственик на неземеделска земя и проектът отговаря на т. 23 от Раздел 24.1. „Списък с общи документи“, трябва
заложените в 13.2: Условия за допустимост на дейностите, то да представите и извадка от горскостопанския
има ли други специфични изисквания за удостоверяване на план/лесоустройствения проект по местонахождение на
статута на земята като "неземеделска"?
имота, от която да е видно, че въпросния имот е голина.
rositsa nedkova rknedkova@abv.bg
Здравейте, имам следния въпрос, относно процедура чрез
подбор на проектни предложения BG06RDNP001 - 8.005 по Моля вижте отговорът по т. 1 от питане №19.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-8.005 ПО ПОДМЯРКА 8.1 „ЗАЛЕСЯВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА“ ОТ МЯРКА 8 „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА
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И
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ГОРИТЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка" от мярка 8
"Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване
жизнеспособността на горите" от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.: допустимо ли е да се
кандидатства за залесяване в поземлени имоти, вид - ниви,
изоставени орни земи, друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение и гори и храсти в земеделски земи.
Благодаря!
Публикувано на 14.09.2020 г.
№ 22
01.09.2020г.

№ 23
01.09.2020г.

Здравейте,
бихте ли отговорили на следния въпрос по процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 "Залесяване
и поддръжка“ от ПРСР 2014 - 2020 г.:
Допустимо ли е община да кандидатства за залесяване на
земеделски земи - общинска собственост, с начин на трайно
ползване "Деградирала орна земя", "Друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение", които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 години?
Благодаря!
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. По подмярка 8.1 допустимо ли е залесяване на
земи с начин на трайно ползване: "ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ
НАСАЖДЕНИЯ"; "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ"; "ОВОЩНА

Залесяването на земеделски земи, които не са били
включени в сеитбооборот през последните 5 години не
се подпомага, защото влиза в обхвата на т. 14 от Раздел
13.3 „Недопустими дейности“.

Моля вижте отговорът на питане № 19.
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№ 24
01.09.2020г.

№ 25
01.09.2020г.

ГРАДИНА" и "ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ"?
2. Допустимо ли е залесяване на земи, общинска собственост,
попадащи в разпоредбите на чл.19, ал.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи?
Кристина Йорданова Савова kristina_savova@mail.bg
Уважаеми Господа,
във връзка с отворена 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
Допустимо ли е залесяване с - !Акация бяла /Robinia
pseudoacacia L./, като основен вид, извън Натура 2000.
Здравейте!
При определяне на стойността на технологичния план за
залесяване в Приложение № 5 към Условията за
кандидатстване "Стандартни разходи за залесяване" в
посочения пример в скобите за АС (което се изчислява като
средноаритметична стойност от сбора на действително
определените в количествено-стойностната сметка на
залесителният обект разходи за засаждане на фиданките или за
засяване на семената и за поддържане на културата) са
посочени числата 321+1624.
1624 е средният разход за поддържащи дейности на
широколистни с открита коренова система на неземеделски
земи, посочен в Таблицата в същото приложение.

Залесяването с този дървесен вид е допустимо, при
спазване на изискванията на т. 7 от Раздел 13.2 „Условия
за допустимост на дейностите“ от Условията за
кандидатстване.
321,00 евро /ха са разходите за труд при залесяване с
широколистни дървесни видове с открита коренова
системаq съгласно Методиката за определяне на
национални средни стандартни цени за създаване на
гори-залесителни и поддържащи дейности по ПРСР
2014-2020. Същата е част от Приложения към
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020,
Приложение № 2 към Раздел 8.2 мярка 8.
С разходите за поддръжка, стойността на
технологичния план за залесителния обект =
Минималната стойност за изготвяне на технологичен
план за залесяване на най-малката допустима площ
18
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Откъде е взета стойността 321 и какво представлява?
Благодаря предварително!

№ 26
09.09.2020г.

/минималната стойност 41 евро, а най-малката
допустима площ за залесителен обект е 0,5 ха+(„Площ
на залесителния обект“ – „Най-малката допустима площ
за залесителен обект/0,5 ха/“)x((„Разходите за труд при
залесяване на конкретния залесителен обект“/Определят
се от кандидата и се залагат в количественостойностните сметки/ + „Разходите за поддръжка на
предвидените за създаване горски култури /Определят
се от кандидата и се залагат в количественостойностните сметки/)*2%)
Без разходи за поддръжка, стойността на
технологичния план за залесителния обект съгласно т.
16 от Раздел 13.2 на УК = Минималната стойност за
изготвяне на технологичен план за залесяване на наймалката допустима площ /минималната стойност 41
евро, а най-малката допустима площ за залесителен
обект е 0,5 ха+(„Площ на залесителния обект“ – „Наймалката допустима площ за залесителен обект/0,5
ха/“)x((„Разходите за труд при залесяване на конкретния
залесителен обект“/Определят се от кандидата и се
залагат в количествено-стойностните сметки/)*2%)

Уважаеми дами и 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

За кандидати общини допустими за подпомагане са само
разходите по т. 1 от Раздел 14.1. „Допустими разходи“, в
съответствие с разпоредбите на т. 16 от Раздел 13.2.
„Условия за допустимост на дейностите“.
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№ 27
11.09.2020г.

селските райони 2014-2020 г. имаме следния въпрос:
В случай, че кандидатът е община, то кои разходи от раздел
14.1 са допустими за кандидатстване?
Благодарим Ви !
Veselin Veselinov qaa.op1@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
моля, за отговор на следните въпроси по процедурата:
1. Допустимо ли да кандидатстваме по процедурата, като
юридическо лице, собственик на 30 декара земеделска земя,
която е в различни имоти и е категория 6 и 7 - ниви?
В условията за кандидатстване, в т. 13.3, като недопустима
дейност е вписана: 14. Залесяване на земеделски земи, които не
са били включени в сеитбооборот през последните 5 или повече
години.
2. В контекста на горното излиза, че за да са допустими за
залесяване земеделски земи, то те трябва да са били включени в
сеитбооборот - така ли е?
3. В случай, че за целите на проекта решим да закупим
земеделска земя, категория 6 и 7 - ниви, как ще можем да
проверим и удостоверим, че земите са били включени в
сеитбооборот през последните 5 или повече години, при
положение, че ние нямаме други земи и не сме подавали
заявление за достъп до Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК), а във отговор на въпрос №
7 05.08.2020 г., Вие сте отговорили, цитирам:

1.

Моля вижте отговорът на т. 1 от питане №19.

2. Да, така е в съответствие с изискванията на т.14
от Раздел 13.3. „Недопостими дейности“ от Условията
за кандидатстване.
3. Доказването, че земите са били включени в
сеитбооборот е посочено в отговора та т. 1 от питане
№7.

1. Доказването се извършва посредством копие от:
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- регистрация в Интегрираната система за администриране и
контрол на земеделската земя, с която се кандидатства;
- анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на
земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от
преходните и заключителните разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани.
4. В продължение на горния въпрос, ако решим да закупим
земеделска земя, как ще можем да докажем извършения през
последните 5 години сеитбооборот, ако не разполагаме с
анкетни карти на земеделските стопани, които са обработвали
земята преди ние да я придобием?

4. За да сте допустими за подпомагане с описаните
от вас земеделски земи, следва да представите
доказателства съгласно горната точка.
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