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До:  Членовете на БУЛПРОФОР 
 
 

ОТНОСНО: Открити процедури с МНОГО КЪСИ СРОКОВЕ за кандидатстване по мерки  
  на Програмата за развитие на селските райони 
 
 

Уважаеми частнопрактикуващи лесовъди и горски предприемачи,  
 
Настоящия момент е особено труден за сектора „гори и горско стопанство” в който вие се 
изявявате. Нелоялната конкуренция от страна на повечето държавни структури действа смазващо 
за частната предприемаческа гилдия. Преработвателите от своя страна поставят изисквания за 
ниски цени на суровината, които рефлектират в ниско заплащане/възнаграждение за дейността на 
предприемачите. Всичко това (но не само!) предразполага много от предприемачите да работят 
също на ръба на закона или дори да го прекрачват. Други се пренасочват към нови бизнес 
начинания и сектори. В същото време нашата надежда – Новия закон за горите, който да регулира 
взаимоотношенията в сектора по един нов и добър за предприемачите начин остава (засега) една 
химера ?!  

 
Макар и не съвсем да е ваше „амплоа”, перспективата да се възползувата и вие от възможностите, 
които Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) дава, и то не само в т.нар. „горски мерки”, 
не е за пренебрегване. Както не веднъж сме говорили на нашите семинари, вие сте призвани в 
районите в които работите, сами да инициирате дейности, с които собствениците физически и 
юридически лица (вкл. и най-вече общините!) от незнание или бюрокрация, или по други причини 
не се ангажират. Ползите за вас, дори и да не сте пряк бенефициент са много и са гарантирани!  
 
Уважаеми колеги, 
 

Тук по-долу, в систематизиран вид Ви представяме основна информация за: 
� Мерките, респ. Наредбите за кандидатстване с извършените последни промени в тях; 
� По-важните дейности по тези мерки, които Вие като Частнопрактикуващи лесовъди и 
предприемачи бихте могли да изпълните или поне да инициирате и/или мениджирате 
тяхното изпълнение; 

� Допустимите кандидати (Никъде директно не се казва, че ЧПЛ и/или предприемачите 
могат да са бенифициенти. За това многократно сме говорили и коментирали.) 

� Сроковете за кандидатстване. Обърнете внимани ! те са съвсем кратки ! 
 
Мярка No / Наименование 
Наредба No / ДВ: Изм. и Доп. 

Дейности за финансиране, които са подходящи 
за ЧПЛ 

Срокове 
Начало-
Край 

Забележка / 
Допустими кандидати 

М-121 „Модернизиране на 
земеделските стопанства”; Н-№8 
от 03.04.2008 г. за условията и 
реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
по мярка "Модернизиране на 
земеделските стопанства" от 
ПРСР за периода 2007–2013 
година (Обн. ДВ. бр.41 от 22 Април 
2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 
Декември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 2 

Дейности за които се отпуска фин.помощ по ЕПИВ: 
/съгл.чл.6, ал.2а: 

4. инвестиции, свързани с производството на 
електричество или топлинна енергия посредством 
преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване 
на складове за биомаса (за посрещане на собствени 
енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата); 

5. инвестиции за създаване и/или 
презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, 
използвани за производство на биоенергия; 

 

14.06 -

15.08. 

2010* 

 

  

Чл. 13. (1) За подпомагане могат да 
кандидатстват: 
1. земеделски производители;  
2. признати организации на 
земеделски производители.  
http://prsr.government.bg/index.php
/bg/sections/l3/26 
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Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 
15 Юни 2010г.) 

М-122 „Подобряване 
икономическата стойност на 
горите”; Н-№ 21 от 07.07.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Подобряване 
икономическата стойност на 
горите” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 
2007 – 2013 година, изм. ДВ. бр.50 

от 2 Юли 2010г.   

1. осветления и прочистки в семенно възобновени 
издънкови насаждения на възраст до 10 години; 
2. отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури 
до 40-годишна възраст; 
3. кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни 
гори до 40-годишна възраст; 
4. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) 
закупуване на специализирана горска техника и 
оборудване, включително чрез финансов лизинг: 
а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни 
триони; б) машини за извоз и товарене на дървесина - 
сортиментовози, трактори, кранове и товарачи, въжени 
линии и лебедки. 

 

 

14.06 -

15.08. 

2010 

Чл. 13. (1) За подпома-гане при 
условията и по реда на тази наредба 
могат да кандидатстват: 
1. физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица - 
собственици на гори с площ, по-
голяма от 0,5 ха; 
2. общини, притежава-щи над 10 ха 
гори. 
http://prsr.government.bg/index.php
/bg/sections/l3/26 

М-123 „Добавяне стойност към 
земеделски и горски продукти”;  
Н-№ 18 от 26.06.2008 г. за 
условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка "Добавяне на 
стойност към земедел-ски и горски 
продукти" по Програмата за 
развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 година (Обн. 
ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. 
ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г.) 

Дейности за които се отпуска фин.помощ по ЕПИВ: 
Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за извършване 
на инвестиции в следните сектори: 
.......................... 
7. технически и медицински култури, включително 
маслодайна роза и билки, с изключение на производство, 
преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, 
захар и сладкарски изделия; 
(3) Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или 
маркетинг на горски продукти. 
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) 
Финансовата помощ по ал. 3 е за инвестиции, свързани с 
използване на дървесината като суровина, и е ограничена до 
работни операции, извършвани преди индустриалната 
преработка и без производството на мебели, съгласно 
приложение № 2 

 

 

14.06 -

18.07. 

2010 

 

19.07 – 

15.08. 

2010* 

Чл.3..... 
(5) Финансова помощ по ал. 3 се 
предоставя само за 
микропредприятия.  
 
http://prsr.government.bg/index.php
/bg/sections/l3/26  

М-223 „Първоначално залесяване 
на неземеделски земи”; Н-№ 22 от 
07.07.2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 223 
„Първоначално залесяване на 
неземеделски земи” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 
– 2013 година, изм. ДВ. бр.50 от 2 
Юли 2010г. 

Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, 
извършвани върху всички неземеделски земи на 
територията на цялата страна, независимо от 
собствеността им, попадащи във: 
1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1), 
или  
2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2) 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) 
Финансова помощ се предоставя за създаване на горски 
култури, включващи следните дейности: 
1. създаване на горски култури, което включва: 
а) изготвяне на технологичен план за залесяване; 
б) почвоподготовка; в) транспорт и временно съхранение на 
посадъчния материал; г) закупуване на посадъчен 
материал; д) разходи за труд при залесяване; е) ограждане 
на залесената територия; 
2. поддържане на създадените горски култури, което 
включва: а) попълване (презасяване или презасаждане); б) 
отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години 
след залесяването.  

 

 

 

 

14.06 – 

15.08. 

2010 

Чл. 13. (1) За подпома-гане при 
условията и по реда на тази наредба 
могат да кандидатстват: 1. 
физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, собственици на 
неземедел-ски земи с площ над 0,5 
ха; 2. общини, притежаващи 
неземеделски земи с площ над 1,0 
ха; 
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила 
от 11.04.2009 г.) държавни горски 
стопанства (ДГС), държавни ловни 
стопанства (ДЛС), дирекции на нац. 
паркове (ДНП) и 
научноизследователски горски 
стопанства, стопанисващи 
неземеделски земи с площ над 1,0 ха 

http://prsr.government.bg/index.php/bg
/sections/l3/30 

M-226  “Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности”; Н-№ 20 от 
07.07.2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 226 
„Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 
– 2013 година, изм. ДВ. бр.50 от 2 
Юли 2010г. 

Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в 
следните възстановителни дейности: 1. почистване на площи 
в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с 
цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване; 2. 
презалесяване на пострадалите гори, което включва: a) 
изготвяне на технологичен план за залесяване; б) 
почвоподготовка; в) закупуване на семена или фиданки за 
залесяване; г) транспорт и временно съхранение на семена 
или фиданки; д) засаждане на фиданките или засяване на 
семената; 3. създаване и подобряване на депа за 
съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от 
неблагоприятни природни въздействия. 
(2) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в 
следните превантивни дейности: 1. създаване или 
подобряване на противопожарна инфраструктура - 
лесокултурни прегради, противопожарни просеки, 
минерализовани ивици; 2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в 
сила от 02.07.2010 г.) закупуване на оборудване за 
противопожарни депа и защитни средства съгласно 
Наредба № 30 за условията и реда за извършване на 

 

 

 

 

 

14.06 – 

15.08. 

2010 

Чл. 13. (1) За подпомагане при 
условията и по реда на тази наредба 
могат да кандидатстват: 
1. физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, 
собственици на гори и земи от 
горския фонд; 
2. общини, собственици на гори и 
земи от горския фонд; 
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила 
от 11.04.2009 г.) държавни горски 
стопанства (ДГС), държавни ловни 
стопанства (ДЛС), дирекции на 
национални паркове (ДНП) и 
научноизследователски горски 
стопанства, управляващи гори и земи 
от държавния горския фонд. 
http://prsr.government.bg/index.php
/bg/sections/l3/30  
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противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване 
на горите от пожари, включително чрез финансов лизинг; 3. 
изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки; 4. 
изграждане и подобря-ване на водоизточници за борба с 
пожарите; 5. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 
02.07.2010 г.) строителство и подобряване на 
наблюдателни пунктове, закупуване на средства за 
наблюдение и комуникация. Средствата за наблюдение и 
комуникация могат да се закупуват и чрез финансов лизинг; 
6. изграждане и подобряване на горски пътища в гори с 
висока степен на риск от пожари; 
7. разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на 
иглолистните култури в широколистни или смесени 
дървостои, с изключение на иглолистните месторастения. 

М-311 „Разнообразяване към 
неземеделски дейности”;   
Н-№ 30 от 11.08.2008г. за 
условията и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Разнообразяване 
към неземеделски дейности” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-
2013 година (Обн. ДВ. бр.77 от 2 
Септември 2008г., изм. ДВ. бр.45 
от 15 Юни 2010г.) 

Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за 
неземеделски дейности. 
(2) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в 
следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности: 
1. производство и преработка на земеделски продукти, 
посочени в приложение № 1; 2. производство, преработка и 
търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; 3. 
въгледобив; 4. стоманодобив; 
5. производство на синтетични влакна; 6. залагания и хазарт; 
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) 
финансови услуги и операции с недвижими имоти; 8. 
сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други 
лица срещу възнаграждение; 9. производство и продажба на 
биогорива от биомаса; 10. производство и продажба на 
енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, 
водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над един 
мегават; 11. производство и продажба на биоенергия при 
преработка на суровини от собственото земеделско 
стопанство, с капацитет на инсталацията над един мегават; 
12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или 
закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; 
13. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 
г.) в случаите, когато кандидатът е микропредприятие по 
смисъла на Закона за малките и средните предприятия; 14. 
(нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) 
развъждане на животни. 

 

14.06 – 

18.07. 

2010 

 

19.07 – 

15.08. 

2010* 

Макар и неконкретно казано, могат 
да се намерят / измислят редица 
дейности, в кръга извън изришно 
НЕпозволените в колона-2. 
Посъветвайте се със специалист от 
Дирекция „РСР” или с консултанти. 
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да 
кандидатстват еднолични търговци 
(ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 1. 
са регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите; 2. са 
регистрирани като земеделски 
производители по реда на Наредба № 
3 от 1999 г. за създаване и 
поддържане на регистър на 
земеделските производители (ДВ, бр. 
10 от 1999 г.) и/или като тютюнопро-
изв. по Закона за тютюна и 
тютюневите изделия; 3. имат 
седалище или клон със седали-ще на 
територията на община, посочена в 
приложение № 2; 4. са микро-, малко 
или средно предприятие по смисъла 
на чл. 3 от Закона за малките и 
средните предприятия; 5. имат приход 
минимум 50 % през предходната 
година на кандидат-стването от 
земеделска дейност, преработка на 
земеделска продукция и/или услуги, 
директно свързани със земеделски 
дейности, включи-телно от получена 
публична финансова помощ, директно 
свързана с извършването на тези 
дейности и услуги; 6. са вписани в 
Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията. 

http://prsr.government.bg/index.p
hp/bg/sections/l3/34 

М-312 „ Подкреппа за създаване 
на микропредприятия” Н- № 29 от 
11. 08. 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка 
„Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия” от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 
– 2013 г. (Обн. ДВ. бр.76 от 29 
Август 2008г., изм. ДВ. бр.45 от 15 
Юни 2010г.)- 

Чл. 4. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции за 
неземеделски дейности. 
(2) Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в 
следните сектори, подсектори, раздели, групи или дейности: 
1. производство и преработка на земеделски продукти, 
посочени в приложение № 1; 2. производство, преработка и 
търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;  
3. въгледобив; 4. стоманодобив; 5. производство на 
синтетични влакна; 6. залагания и хазарт; 7. (изм. - ДВ, бр. 37 
от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) финансови услуги и 
операции с недвижими имоти; 8. сухопътни превози на 
товари с товарни автомобили за други лица срещу 
възнаграждение; 9. производство на биоенергия с цел 
продажба в случаите на преработка на продукти (суровини), 
които попадат в приложение № 1;  10. производство и 
продажба на енергия от възобновяеми източници с 
капацитет на инсталацията над един мегават;  11. 
изграждане и/или обновяване на инфраструктура или 
закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; 

 

 

 

14.06 – 

18.07. 

2010 

 

19.07 – 

15.08. 

2010* 

Макар и неконкретно казано, могат да 
се намерят / измислят редица 
дейности, в кръга извън изришно 
НЕпозволените в колона-2. 
Посъветвайте се със специалист от 
Дирекция „РСР” или с консултанти. 
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да 
кандидатстват физически лица, 
еднолични търговци (ЕТ) и 
юридически лица (ЮЛ), които: 
1. са микропредприятия по смисъла на 
чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и 
средните предприя-тия; 2. имат 
седалище или клон със седалище, или 
постоянен адрес за физическите лица на 
територията на община, посочена в 
приложение № 2; 3. не са регистрирани 
като земеделски производители по реда 
на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване 
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12. посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от 2008 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 
г.); 13. (нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) 
развъждане на животни. 

и поддържане на регис-тър на 
земеделските производи-тели (ДВ, бр. 
10 от 1999 г.), като земеделски стопани в 
Интегрираната система за 
администриране и контрол (ИСАК) и/или 
като тютюнопроизводители по Закона за 
тютюна и тютюневите изделия и не 
извършват земеделска дейност;  4. са 
регистрирани по Търговския закон, 
Закона за коопера- циите или Закона за 
занаятите. 

http://prsr.government.bg/index.ph
p/bg/sections/l3/34 

Други мерки, макар и косвено, също предоставят възможности за по-находчиви и с въображение кандидати или консултанти – ЧПЛ! 
За всякаква информация относно мерките по ПРСР, Наредбите с условия за кандидатстване, специфични изисквания, документи за 
попълване/представяне и др.информация се интересувайте на адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/   
* Срокът за кандидатстване за подпомагане важи само за инвестиции, за които се отпуска финансова помощ по  
   Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ). 
Немаркираните срокове са за всички допустими инвестиции по чл.4, включително по ЕПИВ. 

 
 
Уважаеми колеги, 
 
Желаем успех на всички, които ще направят усилие и ще бъдат полезни на себе си, на своите 
настоящи или бъдещи работодатели/контрагенти, по един про-активен начин.  
 
 
Използувам случая да уверя всички вас, че БУЛПРОФОР ще направи всичко което е по силите 
му, за да защити в максимална степен интересите на своите членове и на цялата гилдия на 
горските предприемачи и частнопрактикуващите лесовъди в България, които са третият и 
основен стълб в производствената верига на горския сектор. В тази връзка предприемаме 
редица срещи с отговорни лица и институции, вкл. в Комисията по земеделие и гори към 41 
НС, с цел приемане на нашите предложения към Проекта на Закона за горите. (Същите са 
публикувани на нашата интернет страница.) Официално становище на БУЛПРОФОР по 
Проектозакона ще бъде внесено на предстоящото обществено обсъждане на законопроекта 
в МЗХ и също ще бъде публикувано на нашия адрес: www.bulprofor.org  
 
 
Инж.Антоний Стефанов 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Тел.за връзка: 0888-383-654   

 
 
 София, 06.07.2010 


