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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН И АПРИЛЦИ 
 

 

 

О Б Я В А 
 

за приемане на заявления за подпомагане по Мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“от Стратегията за местно развитие на територията на Троян и 

Априлци за периода 2011 – 2013 година (СМР) 
 

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 223 се реализира с финансовата 

подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 

I) Обхват на дейностите: 

(1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършвани върху 

всичкинеземеделски земи на територията на МИГ, независимо от собствеността им, попадащи 

във: 

1. общини с лесистост по-малко от 60 %, или 

2. райони с висок и среден риск от ерозия . 

(2) 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. 

(3) Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на 

изоставена земеделска земя за горски култури, създадени по ал. 2, т. 1. 

(4) При залесяване с дървесни видове с турнус на сеч до 14 години са допустими само 

разходите по ал. 2, т. 1. 

(5) Недопустими за подпомагане са залесяването на пасища и ливади и дейности, 

свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета, както и самостоятелни дейности по 

ал. 2, т. 1 и 2. 
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(6) Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура2000 са допустими 

за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.  

(7) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на 

технологичен план за залесяване по ал. 2, т. 1, буква "а". 

(8) В технологичния план за залесяване изрично трябва да бъде посочено, че: 

1. се предвижда използването само на дървесни видове според типа на месторастенето, а 

когато площите са разположени от 0 до 700 метра надморска височина, да се посочи, че 

дървесни видове ще са и с ниска степен на опасност от пожари; 

2. се дава приоритет на местните дървесни видове; 

3. когато се налага смесване на дървесните видове, то трябва да е поясно; 

4. всяко възникнало несъответствие между типа на месторастенето и ниската степен на 

опасност от пожар по т. 1 трябва да бъде подробно описано и обоснован изборът на дървесен 

вид за залесяване. 

(9) При планиране и изпълнение на дейностите по чл. 3 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. 

кандидатите се ръководят от изискванията на: 

1. Закона за горите и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане; 

2. Закона за биологичното разнообразие; 

3. Закона за опазване на околната среда; 

4. Закона за защитените територии; 

5. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по 

поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в 

горите, земите и водните площи в защитените територии- изключителна държавна собственост. 
 

II) Финансови условия  

(1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Стратегията. 

(2) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които 

бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с 

цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката. 

(3) Финансовата помощ не може да надхвърля: 

1. сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община 

от територията на МИГ; 

2. осемдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на 

изискванията по т.1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се 

намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична 

мрежа Натура 2000; 

3. седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на 

условията по т. 1 и 2. 

(4) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата 

помощ се осигурява от кандидата. 

(5) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма. 

(6) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази мярка, при условие че за 

инвестицията кандидатът е получил публична финансова помощ от националния 

бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз. 

(7) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на 

заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба 

22 от 7 юли 2008г. 

(8) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова 

помощ по нов проект след подаване на заявление за окончателно плащане за създаване 

на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази 
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наредба, с изключение на общините, държавните горски стопанства и държавните ловни 

стопанства. 

(9) Размерът на допустимите разходи по чл.3, ал.2, т.1 не може да надхвърля 

следните стойности: 

1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на10,0° - 1815 евро/ха, а при 

наклон, по-голям от 10,0° - 1890 евро/ха; 

2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на10,0° - 2955 евро/ха, а 

при наклон, по-голям от 10,0° - 3030 евро/ха; 

3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на 

разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване. 

(10) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал.2, т.2 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. не 

може да надхвърля: 

1. за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки (по веднъж 

за първата, втората и третата година след създаването) разходите за всяка година не могат да 

надвишават 10 на сто от разходите за създаване; 

2. за отглеждане през 5-годишния период след създаването- до левовата равностойност 

на 90 евро/ха за всяко отглеждане по смисъла на § 1, т. 39 от Наредба 22 от 7 юли 2008г., 

извършвано, както следва: 

а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване; 

б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване; 

в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване. 

(11) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал.9 се включват 

и предварителните разходи по чл. 3, ал. 7 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. 

 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един кандидат е 

2 400 лева, а максималният размер е 30 000 лева.  

  

Общ публичен принос за настоящата обява  40 000 лева.  

 

III) Изисквания към кандидатите: 

За подпомагане при условията и по реда на тази мярка могат да кандидатстват: 

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на 

неземеделски земи с площ над 0,5 ха; 

2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха; 

3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на 

национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи 

неземеделски земи с площ над 1,0 ха. 

 

IV)  Допустими разходи: 

(1) При условията и по реда на  Наредба 22 от 7 юли 2008г. допустими за съфинансиране 

са: 

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

извършване на дейността; 

2. предварителните разходи по чл. 3, ал.7 от Наредба 22 от 7 юли 2008г., които не 

надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи за създаване на насаждението. 

(2) Разходите по чл. 3, ал. 7 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. са допустими, в случай че са 

извършени не по-рано от 1 януари 2007 г. 

(3) За разходи по чл.3, ал.2 от Наредба 22 от 7 юли 2008г.,  чиято стойност възлиза на 

повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща 

стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, 
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се изисква предоставяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които 

съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на 

издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на 

предложените разходи. Оферентите за дейностите по чл. 3, ал. 2 от Наредба 22 от 7 юли 2008г.  

трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите. 

(4) В случаите по ал.3 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. може с цел определяне на 

основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да 

определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В 

състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит в съответната 

област. 

(5) Оферентите по ал. 3 в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в 

търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва 

да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. 

(6) В случаите по ал.3 кандидатът получава оферти, като изпраща запитване за оферта 

по образец съгласно приложение № 7 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. най-малко до трима 

оференти. В случаите, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се 

обосновава писмено. 

(7) Редът на ал. 3 и 8 не се прилага за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и 

чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП. 

(8) За разходи по чл. 3, ал. 2 от Наредба 22 от 7 юли 2008г., чиято стойност възлиза на 

по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро, или са част от доставки/услуги на обща 

стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на 

заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или 

изпълнители. 

(9) За предварителни разходи по чл.3, ал.7 от Наредба 22 от 7 юли 2008г., извършени 

преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват 

възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП, при подаване на заявлението за подпомагане 

представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно 

изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и. 

(10)  В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл.7 и чл.14а, ал.3 и4 от 

ЗОП, обосноваността на разхода може да се преценява от оценяваща комисия, съставена по 

реда на ал. 4. 

(11) Редът по ал. 10 не се прилага за допустими разходи, при които е определен 

максимално допустимият им размер съгласно чл. 9, ал. 1 и 2 от Наредба 22 от 7 юли 2008г. 

 
V)  Недопустими разходи: 

Финансова помощ не се предоставя за разходи за: 

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на земя и сгради; 

3. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е 

поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък 

съгласно чл.3, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност; 

4. лизинг, с изключение на финансов лизинг; 

5. разходи за наеми и застраховка; 

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 

7. принос в натура; 

8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил 

условията и реда на чл. 17, ал. 3 от Наредба 22 от 7 юли 2008г.; 

9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност; 

10. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии; 
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11. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на 

финансов лизинг; 

12. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на 

помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 

13. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3 от Наредба 22 

от 7 юли 2008г. 

 
VI) Критерии за избор на проекти: 

1. Задължителни критерии:  

-  съответстие на проекта с целите, дейностите и изискванията на мярката – 50 точки. 

2. Допълнителни критерии: 

- местоположение на територията на община с висок или среден риск на ерозия, според 

националната класификация, направена от Изпълнителната Агенция по Почвени 

Ресурси –  10 точки; 

- екологична насоченост на проекта - 15 точки; 

- засаждане на букови гори – 15 точки; 

- засаждане на други широколистни гори – без акация и топола – 10 точки. 

 

VII) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 01 февруари 2013 г. 

от 8.30 часа. 

 

VIII) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 31 март 2013 г., 

включително  до 16.00 часа. 

 

Консултации на заинтересованите лица се предоставят: 

- всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. 

Раковски” № 55, ет. 5,  и  

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата 

на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.  

Въпроси на заинтересованите лица могат да се задават на е-mail-а на МИГ 

migta@abv.bg. 

 

Лица за контакт:  

- Таня Петкова – тел. 0888 93 47 12; 

- Петрина Дамянова – тел. 0878 49 58 04. 

 

Документите за кандидатстване - заявление за подпомагане по образец, могат да бъдат 

получени от Местната инициативна група: 

- всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. 

Раковски” № 55, ет. 5,  и  

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата 

на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.  

 

Заявлението за подпомагане по образец по Мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи“ е публикувано на  електронната страница на МИГ Троян и Априлци 

www.migta.org 
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Условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 223 

„Първоначално залесяване на неземеделски земи“  са публикувани на  електронната страница 

на МИГ Троян и Априлци www.migta.org 

  

Документите за кандидатстване се подават : 

- всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса на МИГ в гр. Троян, ул. „Г.С. 

Раковски” № 55, ет. 5,  и  

- всяка сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа в изнесения офис в гр. Априлци в сградата 

на Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.  

 

Документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес: гр. 

Троян 5600, ул. „Г.С. Раковски” № 55, ет. 5. и в изнесения офис в гр. Априлци в сградата на 

Община Априлци, ул. "Васил Левски" № 109.  

 

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и  

часа на пристигане на пощенската пратка в единия от офисите на МИГ Троян и Априлци. 

http://www.migta.org/

