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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 мярката: 

Неземеделски земи на територия на МИГ-Троян и Априлци (лесистостта е над 60%, но 
има райони със среден риск от ерозия на почвата). 

За целите на тази мярка неземеделските земи включват: 
1. Изоставените земеделски земи – земеделски земи, които не са използвани за земеделие 

най-малко 3 години преди подаване на заявлението за залесяване. 
2. Голини от горския фонд – земи от горския фонд, които никога не са били залесявани 

през предходните 15 години, преди подаване на заявлението за залесяване, с изключение на 
районите, ценни от екологична гледна точка. 
 

II) Допустими кандидати за подпомагане 

Допустими за подпомагане са: 
1. Частни собственици (физически и юридически лица) на неземеделска земя; 
2. Общини - собственици на неземеделска земя и техните сдружения; 
3. Държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и 

научноизследователски горски стопанства, които управляват държавни гори 
Критерии за допустимост на кандидатите 

1. Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват; 
2. Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва: 

− Частни собственици – 0,5 ha; 

− Сдруженията на частните собственици – 1,0 ha; 

− Общините и техните сдружения – 1,0 ha; 

− Държавни лесничейства, държавни дивечовъдни станции, национални паркове и 
научноизследователски горски стопанства – 1,0 ha; 

3. Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове; 
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4. Залесяванията трябва да отговарят на целите на мярката; 
5. Разходите за поддръжка са допустими за подпомагане само при залесяване на 

изоставена земеделска земя; 
6. Залесяването с цел производство на коледни елхи е изключено от подпомагане. 

 

III) Допустими дейности: 

1. Създаване на горски култури, което включва: 
а) изготвяне на технологичен план за залесяване, който се основава на 

„Класификационната схема на типовете месторастения в Република България”; 
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, която включва: 
а) попълване (презасяване или презасаждане); 
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването 
 

IV) Допустими разходи 

Допустимите разходите за залесяване на територията включват:  
- Подготовка на технологични планове за залесяване; 
- Почвоподготовка;  
- Транспорт и временно съхраняване на посадъчния материал;  
- Закупуване на посадъчен материал;  
- Разходи за труд при залесяване; 
- Разходи за създаване на временни огради (където е необходимо).  
Където е уместно, тези разходи са диференцирани според градуса на наклона на терена, 

който ще се залесява.  
Разходи за изготвяне на технологични планове за залесяване са допустими само като част 

от по-голям проект за залесяване, а не като самостоятелен проект. Тези разходи могат да бъдат 
възстановявани след одобряването на цялостния проект за залесяване. 

Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и разходи за 
отглеждане и осветление.  
 

Степен на 

подпомагане 

Иглолистни (евро/ха) Широколистни (евро/ха) 

Наклон < 10° Наклон > 10° Наклон < 10° Наклон > 10° 

70 % 1,270 1,323 2,068 2,121 

100 % 1,815 1,890 2,955 3,030 

 
Допустимите разходите за поддръжка включват разходи за попълване, както и разходи за 

отглеждане и осветление.  
 

 Година 1 Година 2 Година 3 Година 4 Година 5 

Честота 3 3 2 1 1 

Евро/ха 90 90 90 90 90 

Подпомагане 
за година 

270 270 180 90 90 

 
Методологията, използвана за изчисленията на горните стандартни разходи е описана в 

ПРСР 2007 – 2013, Анекс 5, Приложение 1 към Мярка 223. 
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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. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 
4. 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 на Наредба 22 от 07 юли  2008г.; 
9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност; 
10. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии; 
11. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3 на Наредба 22 

от 07 юли  2008г. 
 

VI) Финансови параметри 

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по 
проект, е 2 400 лв., а максималният размер е 30 000 лв.  

 
VII) Размер на помощта 

Степента на подпомагане ще бъде както следва: 
• 100% от общите допустими разходи за проекти на общини Троян и Априлци; 
• 70% от общите допустими разходи за всички други кандидати. 

 

Общият публичен принос по настоящата обява е 51 207.07 лева.  

 
VIII) 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. 

 

IX) Началният срок за подаване на заявления за подпомагане е 18 декември 2013 г. от 

8.30 часа. 

 

X) Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 31 декември 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.  
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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.eu 

 
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.eu 

  
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. 


