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LIFE-Projects and forestry

The objective of LIFE-funding is mainly the co-financing best practice or demonstration
projects that contribute to the implementation of the Birds and Habitats Directives and the
Natura 2000 network  “Lighthouse-Projects”
In the LIFE project database several hundres projects are listet which meet the search topic
“forest”, most of them deal with the restoration of certain habitat types in a special region;
experiences can be spread out (“best practice”) to other regions with similar conditions.
Many LIFE forest projects contain parts dealing with the benefits of integrating nature
conservation topics in forest management (“communication skills”).
What about projects dealing with the management of Natura 2000 forests in general?
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LIFE-Projects in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg up to now 15 projects were funded by LIFE Natur / LIFE +
(total amount: about 38 million Euro)
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LIFE-Projects in Baden-Württemberg
In the LIFE-projects in Baden-Württemberg with a forest part the focus was laid
mostly on species living in the forest e.g. the Wood grouse (Tetrao urogallus),
woodpeckers (Picoides tridactylus, …), bats and others.
Forest habitat types were secondary in the focus of LIFE funding: minor areas of
alluvial forests (91E0), wooded parts in bogs and fens. Target of the activities in forests
was the restoration of habitat types or of habitas for endangered species.
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LIFE-Projects in Baden-Württemberg
Experiences:
For projects it is quite ambitous to meet the LIFE criteria.

Schedule of the project has to be obeyed, a delay is not possible.

Clarify whether authorisation has to be granted for certain
parts in the project.

Involve stakeholders as well as the
local public.
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LIFE-Projects in Baden-Württemberg
Experiences:
Communication! Don’t ‘chat’ about the project but
communicate the objectives, measures and benefits
of your project.

Support: Project team: assist the authorities!
Authorities: support the project team!

Think about the time after LIFE before submitting the
project proposal!
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Thank you for your attention !
R. Schaal: Strategies for usage of the forests and forestry resources in accordance with Natura 2000
Smolya 16. May 2012

LIFE-project “Blitzenreute Lake District“ 2002 – 2007

Baden-Württemberg
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Програми за финансиране на проекти
в горския сектор
СТЕРНА консулт - 16.05.2012г., гр. Смолян

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г.
Мярка 122
Подобряване
икономическата стойност

I. Обхват на мярката:
1. подобряване на сечите за семенно
възобновяване на горите, както и
продължаване на осветленията за създаване
на високостъблени гори;

2. подобряване на качеството и количеството
на дървесината чрез провеждане на
подходящи лесовъдски дейности ( отгледни
Нормативна уредба: Наредба № 21 от 07.06.2008 сечи и кастрене ) ;

на горите

г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Мярка 122
„Подобряване икономическата стойност на
горите “ по програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.

3. подпомагане модернизацията на
специализираното оборудване за лесовъдски
дейности, както и производството и добива
на не-дървесни продукти от горите.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -122
II. Изисквания към кандидатите:
1. Физически лица, ЕТ и ЮЛ
собственици на гори с площ поголяма от 0,5ха;
ЮЛ и ЕТ да са регистрирани по
Търговския закон ( и вписани в
Търговския регистър ) , Закона за
кооперациите или съгласно чл.20 от
Закона за вероиповеданията. ЮЛ са
допустими, в случай че не повече от
25% от капитала им са притежание на
държавата, с изключение на общини.
2. Общини, притежаващи над 10ха
гори;

III. Допустими проекти:
1.Подпомагат се проекти, които се осъществяват
на територията на Република България.
2.Проектите се изпълняват на имоти,
собственост на кандидата.
3.Проектите на кандидати общини са
допустими за подпомагане, в случай че
предвижданите дейности съответстват на
приоритетите на общинския план за развитие на
съответната община, приет с решение на
общинския съвет.
4.Не се предоставя финансова помощ за
проекти, оказващи отрицателно въздействие
върху околната среда.
5.Не се предоставя финансова помощ за
проекти в местата от Натура2000, които не
отговарят на изискванията на ЗЗТ, ЗБР и
съответните подзаконови нормативни актове за
тяхното прилагане, както и предвидените
ограничения в заповедите за определянето на тези
места и плановете за управлението им.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -122
IV. Допустими дейности
За Недържавни гори
1. Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 10г.
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. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване:
а/ оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;
б/ машини за извозване и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори,
кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.
5. Предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване
на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд,
притежание на частни собственици и общини, технологичен проект за кастрене,
подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план,
такси за архитекти, инженери и др.,свързани с изпълнението на проекта с изключение на
разходи за адвокатски услуги,;
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За дейности 1 и 2 кандидатите трябва да
притежават валиден ЛУП, план или
програма за съответната гора. За дейност 4 ,
кандидатът трябва да притежава одобрен и
влязъл в сила ЛУП, план или програма
валиден за най-малко 5 години напред
считано от годината на кандидатстване. За
кандидатстване по дейност 4 се изготвя
бизнес план за период не по-малък от 5
години.
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2007-2013г. Мярка -122
V. Допустими разходи (Кои разходи се
признават ?):
1. Действително доставени и платени през
периода на извършване на дейността за
стоки/услуги.
2. Предварителните разходи, които не
недвишават 10% от стойността на
допустимите разходи по проекта и са
направени не по-късно от 1 година от
датата на подаване на предложението.
3. За всички разходи за стоки, услуги и
строителство се прилага ЗОП или ПМС
№55

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -123
VI. Финансови условия:
Мин. размер – левовата равностойност на
1 000 евро.
Макс. размер – левовата равностойност на
600 000 евро

Важи правилото за минимални помощи
/до 200 000 евро за три последователни
години/

1. 60% от общите допустими разходи за
проекти в необлагодетелствани
райони и/или в обхвата на местата по
националната екологична мрежа
НАТУРА 2000;
2. 50% от общите допустими разходи за
проекти, които са извън
необлагодетелстваните райони и извън
мрежата НАТУРА 2000
3. Проекти в необлагодетелствани райони
и/или в обхвата на местата по
националната екологична мрежа
Натура2000 са проектите, за които са
изпълнени едновременно следните
условия:
а/ най-малко 75 % от територията, на която
се осъществява проектът, се намира в
необлагодетелстван район и/или в
обхвата на местата по националната
екологична мрежа Натура 2000;

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -123
б/ движимите активи, които се подпомагат,
се използват за дейности на територия,
най-малко75 % от която се намира в
необлагодетелстван район и/или в
обхвата на местата по националната
екологична мрежа Натура2000 (в случай
че се кандидатства за подпомагане на
такива активи).
4. Разликата между пълния размер на
одобрените разходи и размера на
финансовата помощ се осигурява от
кандидата. Тя може да бъде само в
парична форма.

Максимално допустимият размер на
инвестиционните разходи могат да
бъдат:
1. осветления и прочистки в семенно
възобновени издънкови насаждения- до
200 евро/ха;
2. отгледни сечи в насаждения и култури до
40-годишна възраст - до 350 евро/ха;
3. кастрене на иглолистни насаждения и
култури - до 150 евро/ха;
4. закупуване на специализирана горска
техника и оборудване до 600 000 евро.
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2007-2013г. Мярка -123
VII. Вид на плащането:
Авансово (50%), междинно и окончателно.
VIII. Срок за изпълнение на проекта до18 месеца

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г.
Мярка 223 - Първоначално
залесяване на неземеделски
земи
Нормативна уредба: Наредба № 22 от
07.06.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи“ по
програмата за развитие на селските райони
за периода 2007-2013г

I. Обхват на мярката
Подпомагат се проекти, които
допринасят за увеличаването на
горския фонд в равнинните райони,
намаляват ерозията и подобряват
водния баланс в подкрепените
територии.
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2007-2013г. Мярка -223
II. Изисквания към кандидатите:
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 лесничейства, държавни
дивечовъдни станции, национални
паркове и научноизследователски горски
стопанства, стопанисващи неземеделски
земи с площ над 1.0 ха;
Юридическите лица и едноличните
търговци се подпомагат, при условие, че
са регистрирани по Търговския закон,
Закона за кооперациите или съгласно чл.
20 от Закона за вероизповеданията. ЕТ и
ЮЛ трябва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
III. Допустими проекти:
Подпомагат
се
проекти,
които
осъществяват
на
територията
Република България.

се
на

За кандидатите общини, ФЛ, ЮЛ и ЕТ
проектите се изпълняват върху имоти,
собственост на кандидата.
За

кандидатите ДГС, ДЛС, ДНП е
научноизследоветелски горски стопанство,
проектите се изпълняват върху имоти,
управлявани от кандидата.

Проектите на общини, ФЛ, ЮЛ и ЕТ са
допустими в случай, че предвижданите
дейности съответстват на приоритетите на
общинския
план
за
развитие
на
съответната община, приет с решение на
общинския съвет.

За

създаване на горски култури се
използват само дървесни видове
според типа на месторастенето, а от
тях се дава предпочитание на местните
видове.

Не се предоставя финансова помощ за
проекти,
оказващи
отрицателно
въздействие върху околната среда.
Не се предоставя финансова помощ за
проекти в местата по националната
екологична мрежа Натура 2000, които не
отговарят на изискванията на ЗЗТ, ЗБР и
съответните подзаконови нормативни
актове за тяхното прилагане, както и
предвидените ограничения в заповедите
им за обявяване.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
Финансовата помощ се предоставя за:
IV. Допустими дейности
1. създаване на горски култури, което
Финансова помощ сe предоставя за
включва:
инвестиции, извършвани върху всички
неземеделски земи на територията на а) изготвяне на технологичен план за
залесяване;
цялата
страна,
независимо
от
собствеността им, попадащи във:
б) почвоподготовка;
1. общини с лесистост по-малко от 60 %
в) транспорт и временно съхранение на
(приложение № 1), или
посадъчния материал;
2. райони с висок и среден риск от ерозия
г) закупуване на посадъчен материал;
(приложение № 2).
д) разходи за труд при залесяване;
е) ограждане на залесената територия;

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
2. поддържане на създадените горски
култури, което включва:
а) попълване (презасяване или
презасаждане) до 3 години след
залесяването;

Недопустими са дейности по залесяване
на пасища и ливади и засаждане и
отглеждане на коледни дръвчета.

б) отглеждане на новосъздадените горски
култури до 5 години след залесяването.

Залесяване в местата от НАТУРА 2000 са
допустими само ако са предвидени в ПУ
на съответното място.

Разходите за поддържане са допутсими
само при залесяване на изоставена
земеделска земя за горски култури ( по
дейност 1 ).
При залесяване с дървестни видове с
турнус на сеч до 14г. са допустими само
разходи за първоналачално създаване на
културата.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
3. Предварителни дейности
а/изготвяне на технологичен план
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.

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
V. Допустими разходи :

VI. Финансови условия:
Финансовата помощ е:

1. Действително доставени и платени
през периода на извършване на
дейността за стоки/услуги.
2. Предварителните разходи за
изработване на технологичен план за
залесяване са включени в
инвестиционните разходи (до 10% от
стойността на създаване на насаждението
) и са направени не по-късно от 1 година
от датата на подаване на предложението.
3. За всички разходи за стоки, услуги и
строителство се прилага ЗОП или ПМС
№55

1.100% за община от селски район съгласно
приложение № 3 Списък на селските
общини;
2. 80% за проекти, които не отговарят на
изискванията за община от селски район
, 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. 70% 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

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -223
Мин. размер – 1200 евро
Макс. размер - 300 000 евро
Размерът на допустимите разходи не може
да надхвърля следните стойности:

4.

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;

1. за създаване на иглолистни култури: при
наклон, по-малък или равен на 10,0° - 5. за отглеждане през 5-годишния период
след създаването - до левовата
1815 евро/ха, а при наклон, по-голям от
равностойност на 90 евро/ха за всяко
10,0° - 1890 евро/ха;
отглеждане по смисъла на § 1, т. 39 ,
извършвано, както следва:
2. за създаване на широколистни култури:
при наклон, по-малък или равен на 10,0°
- 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от а) до три пъти годишно за първите две
години след първоначалното залесяване;
10,0° - 3030 евро/ха;
3. за смесени култури размерът на б) до два пъти годишно за третата година
след първоначалното залесяване;
допустимите разходи ще се определя въз
основа на разходите по т. 1 и 2 според в) до един път годишно за четвъртата и
процента на смесване.
петата година след първоначалното
залесяване.

Програма за развитие на селските райони
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VII. Срокове на проекта:
Създаване на горски култури – до 24
месеца
Попълване
/
презалесяване
или
презасаждане/
Всяка година до 3
години от създаването на културата.
Отглеждане на новосъздадени култури –
до 5 години от залесяването.
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Мярка 226 - Възстановяване
на горския потенциал и
въвеждане на превантивни
дейности
Нормативна уредба: Наредба №20 от

I. Обхват на мярката:
Финансовата помощ се предоставя за
инвестиции за:
1. възстановителни дейности,
осъществявани в гори на територията на
цялата страна;

07.06.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности“ по програмата за
развитие на селските райони за периода
2007-2013г.

2. превантивни дейности срещу пожари в
гори и земи от горския фонд,
независимо от собствеността им,
класифицирани като гори с висок и
среден
риск
от
горски пожари
/Приложение 1/
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I. Изисквания към кандидатите:

1. физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, собственици на гори и
земи от горския фонд включително,
регистрирани
по
Закона
за
вероизповеданията ;
2. общини, собственици на гори и земи от
горския фонд;
3.

държавни лесничейства, държавни
дивечовъдни
станции,
национални
паркове и научноизследователски горски
стопанства, управляващи гори и земи от
държавния горския фонд;

III. Допустими проекти:

Подпомагат се дейности по проекти,
които се осъществяват на територията на
Република България. Проектите трябва
се изпълняват на имоти собственост на
кандидата и да се управляват от самият
него.
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IV. Допустими дейности
А/ Възстановителни дейности:

3. създаване и подобряване на депа за
съхранение на дървесина, добита от гори,
пострадали от неблагоприятни природни
въздействия.

1. почистване на площи в гори, пострадали
от пожари и други природни бедствия, с Б/ Превантивни дейности:
цел тяхното изкуствено или естествено
възобновяване;
1.създаване
или
подобряване
на
противопожарна
инфраструктура2. презалесяване на пострадалите гори, което
лесокултурни
включва:
прегради,
противопожарни
просеки,
a) изготвяне на технологичен план за
минерализовани ивици;
залесяване;
2.закупуване
на
оборудване
за
б) почвоподготовка;
противопожарни
депа
и
защитни
в) закупуване на семена или фиданки за
средства съгласно Наредба № 30 за
залесяване;
условията и реда за извършване на
г) транспорт и временно съхранение на
противопожарни мероприятия в горския
семена или фиданки;
фонд и опазване на горите от пожари,
д) засаждане на фиданките или засяване на
включително чрез финансов лизинг;
семената;
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3.
4.
5.

6.

7.

изграждане
и
подобряване
на
хеликоптерни площадки;
изграждане
и
подобряване
на
водоизточници за борба с пожарите;
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;
изграждане и подобряване на горски
пътища в гори с висока степен на риск от
пожари /до 5000 м./;
разнообразяване на видовия състав, чрез
превръщане на иглолистните култури в
широколистни или смесени дървостои, с
изключение
на
иглолистните
месторастения.

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 до700 метра надморска
височина, да се посочи, че дървесните
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.
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В/ Предварителни разходи (до 10% от
общия бюджет ) за изработване на:
1. технологичен план за залесяване;
2. технически проект за изграждане и
подобряване на хеликоптерни площадк;
3. технически проект за изграждане и
подобряване на водоизточници за борба с
пожарите;
4. технически проект за строителство и
подобряване на наблюдателни пунктове;
5. технически проект за пътищата;

V. Допустими разходи (Кои разходи се
признават ?):

1. Действително доставени и платени
през периода на извършване на
дейността за стоки/услуги.
2. Предварителните разходи, които не
недвишават 10% от стойността на
допустимите разходи по проекта и са
направени не по-късно от 1 година от
датата на подаване на предложението.
3. За всички разходи за стоки, услуги и
строителство се прилага ЗОП или ПМС
№55

Програма за развитие на селските райони
2007-2013г. Мярка -226
VI.Финансови условия:
Финансовата помощ е в размер на
100 % от одобрените разходи по проекта.
Мин. размер – левовата равностойност на
1000 евро.
Макс. размер – левовата равностойност на
300 000 евро
Авансово плащане (50%) , междинно и
окончателно плащане.

Размерът на допустимите разходи не може
да надхвърля:
1. за почистване на площите - до левовата
равностойност на 150 евро/ха;
2. за презалесяване на пострадалата гора
както следва:
а) за създаване на иглолистни култури - до
левовата равностойност на 1890 евро/ха;
б) за създаване на широколистни култури до левовата равностойност на 3030
евро/ха;
в) за създаване на смесени култури - според
процента на смесване;
3. създаване и подобряване на депа за
съхранение на дървесина, добита от гори,
пострадали от неблагоприятни природни
въздействия - до левовата равностойност
на 1 евро/куб.м.
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VII. Изисквания към проектите:
4. Не се предоставя финансова помощ за
1. Проектите на кандидати общини са
проекти, оказващи отрицателно
допустими за подпомагане, в случай че
въздействие върху околната среда.
предвижданите дейности съответстват на
приоритетите на общинския план за 5. Не се предоставя финансова помощ за
проекти в местата по националната
развитие на съответната община, приет с
решение на общинския съвет.
екологична мрежа Натура2000, които не
отговарят на изискванията на Закона за
2. За презалесяване се използват само
защитените територии, Закона за
биологичното
разнообразие
и
дървесни видове според типа на
месторастенето, а от тях се дава
съответните подзаконови нормативни
актове за тяхното прилагане, както и
предпочитание на местните видове.
предвидените ограничения в заповедите
3. Проекти с включени превантивни
за определянето на тези места и
дейности ще се подпомагат при
плановете за управлението им.
условие, че са предвидени в действащ
лесоустройствен проект, план или
програма, с изключение на дейностите
за строителство и подобряване на
наблюдателни пунктове, закупуване
на средства за наблюдение и
комуникация.
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Мярка 123- Добавена

I. Обхват на мярката:

стойност към земеделските и

1.Подобряване цялостната дейност на

горските продукти

предприятията, икономическата
eфективност и конкурентно способността
на предприятия от хранителновкусовата и
преработвателната и горската

Нормативна уредба: Наредба №18 от
07.06.2008 г. за условията и реда за

промишлености;

предоставяне на безвъзмездна финансова

производство; б/Въвеждане на нови

помощ по Мярка 123„Добавена стойност

продукти, процеси и технологии;

към земеделските и горските продукти“ по

в/Подобряване на качеството и безопасността

програмата за развитие на селските райони
за периода 2007-2013г.

а/По-добро използване на факторите за

на храните и тяхната проследяемост.
2. Постигане на съответствие със стандартите
на Общността;
3. Подобряване опазването на околната среда
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II. Допустими кандидати:
Физически или юридически лица, които
са:
1. микро, малки или средни предприятия
или междинни предприятия
регистрирани по ТЗ или ЗК.
2. кандидатите трябва да са с не повече
от 25 на сто държавно или общинско
участие.
3. кандидатите за търговия на гроздова
мъст в процеса на ферментация или в
процес на задържане на ферментация по
друг начин, освен чрез прибавяне на
алкохол и/или вино от прясно грозде;
В случай, че кандидатът преработва само
собствен земеделски продукт, е
допустим за финансова помощ по тази
наредба, ако над 50 на сто от неговия
доход за предходната година е от
преработка на земеделски продукти

III. Допустими сектори
Финансова помощ се предоставя за
извършване на инвестиции в следните
сектори:
1. мляко и млечни продукти, с изключение
на производство, преработка и/или
маркетинг
на
продукти,
наподобяващи/заместващи
мляко
и
млечни продукти; 2. месо и месни
продукти; 3. плодове и зеленчуци,
включително гъби;
4. пчелен мед, 5. зърнени, мелничарски и
нишестени продукти, с изключение на
производство,
преработка
и/или
маркетинг на хляб и тестени изделия; 6.
растителни и животински масла и
мазнини, с изключение на производство,
преработка
и/или
маркетинг
на
маслиново масло;
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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;
8. готови храни за селскостопански животни
(фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез преработка
на първична и вторична биомаса от
растителни и животински продукти.
Продуктите от допустимите за финансова
помощ сектори от 1 до 10 за чиято
преработка и/или маркетинг се
кандидатства, трябва да са описани в
Приложение № 1

Финансова помощ се предоставя и за
преработка и/или маркетинг на горски
продукти. Финансовата помощ 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. Помощта се предоставя
само за микропредприятия.
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Приложение № 2
Списък на производства и работни
операции преди индустриалната
преработка на дървесината и без
производството на мебели:
1. разкрояване на дървен материал чрез
бичене, фрезоване, комбинирано или
рязане или развиване;
2. сушене на дървен материал;
3. белене, сортиране, рендосване,
профилиране, фасониране и шлайфане на
дървен материал;
4. окрайчване на дървен материал;
5. раздробяване на дървен материал;
6. производство на колове: белене,
цепене, заостряне, пакетиране;
7. преработка на дърва за огрев: рязане,
цепене, пакетиране;
8. производство на амбалаж и палети от
дървен материал;

9. производство на дървесни пелети,
брикети и енергийни трески от
Необработени дървени материали, вършина
и други дървесни отпадъци;
10. производство на фурнир, шперплат,
плочи от дървесни частици, дървесни влакна
и ориентирани дървесни частици (ОСВ),
многослойни мебелни плочи;
11. производство на паркет и други подови
настилки.
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VI. Допустими дейности:
Подпомагат се проекти, които водят до
подобряване на цялостната дейност на
предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или
модернизиране на наличните мощности и
подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси
и технологии, и/или
в) намаляване на себестойността на
произвежданата продукция, и/или
г) постигане на съответствие със
стандартите на Общността, и/или
д) подобряване на сътрудничеството с
производителите на суровини, и/или
е) опазване на околната среда
(включително намаляване на вредните
емисии и отпадъци), и/или

ж) увеличаване на производството и
използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници,
и/или
з) подобряване на безопасността и
хигиенните условия на производство и
труд, и/или
и) подобряване на качеството и
безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или
й) подобряване на възможностите за
производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски
биологични продукти, и/или
к) подобряване на защитата и хуманното
отношение към животните.
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V. Допустими разходи :
1. изграждане и/или модернизиране на
сгради и други недвижими активи,
свързани с производство, преработка и
маркетинг;
2. придобиване на сгради и други
недвижими активи, необходими за
производството;
3. закупуване и инсталиране на нови
машини и оборудване за подобряване на
производствения процес;
4. закупуване на специализирани
транспортни средства, свързани с
подобряване на производството,
осигуряване на суровини и реализация на
продукцията;
5. изграждане/модернизиране на
лаборатории, които са собственост на
кандидата, разположени са на
територията на предприятието и са за
нуждите на производствения процес;

6. закупуване на земя за изграждане на
недвижими активи, свързани с
производствената дейност;
7. инвестиции за покриване на
международно признати стандарти
подготовка за сертификация по НАССР
(Анализ на опасностите и контрол на
критичните точки);
• въвеждане на Добри производствени
практики в предприятията.
8. закупуване на софтуер
9. разходите, свързани с инвестициите по
проекта, като разходи за пред-проектни
проучвания, технико-икономически
оценки и анализи, маркетингови
стратегии, консултантски и правни
услуги, разработване на бизнес-план,
окомплектоване на пакета от документи,
придобиване на ноу-хау патенти и
лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на дейностите по проекта.
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VI. Изисквания към проектите:
1. Проектите трябва да се изпълняват на
имот, собственост на кандидата, или в
случай на проекти извършвани на имот,
който не е собственост на кандидата,
кандидатът трябва:
да представи документ за ползване върху
имота за срок, не по-малък от 6 години
от датата на кандидатстване.
да представи учредено право на строеж
върху имота за срок не по-малък от 6
години от датата на кандидатстване за
разходи за инвестиции за строителномонтажни работи.

2. Когато в проекта се предвиждат
строително-монтажни работи,
кандидатът представя работен проект
и/или архитектурно заснемане и/или
разрешение за строеж, в съответствие със
Закона за устройство на територията;
3. В случай на изграждане на нови
предприятия или при увеличаване с над
10 на сто на капацитета на съществуващи
предприятия, кандидатът трябва да
докаже наличието на суровинна база и
пазарен потенциал за първата прогнозна
година.
4. В случай на пазар на производители,
финансова помощ се предоставя само за
инвестиции, свързани с обновяване на
действащи мощности и въвеждане на
стандарти на Общността.
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VII. Финансови условия

Мин размер - е левовата равностойност на
10 000 евро .
Макс. размер -e левовата равностойност
на 4 000 000 евро

Финансовата помощ е в размер на:
1. 50 -60% от одобрените разходи по
проекта за микро, малки и средни
предприятия;
2. 25 -35 % от общите одобрени
инвестиционни разходи за предприятия,
които не са микро, малки и средни, но са
с по-малко от 750 работника или с
оборот по-малък от 200 милиона евро.
.

Важи правилото за минимална помощ!
VIII. Срок за изпълнение на проекта – до
24 месеца
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ЕК одобри създаването на Национален Гаранционен Фонд, който да подпомогне
кредитирането на бенефициенти при изпълнението на ПРСР. Към момента Фондът е
подписал споразумения за инвестиционни и оборотни кредити с негови гаранции със
следните банки: (80% -90% от проекта)
1. УниКредит Булбанк АД
2. Банка ДСК ЕАД
3. Обединена Българска Банка АД
4. Райфайзенбанк (България) ЕАД
5. Първа инвестиционна банка АД
6. Банка Пиреос България АД
7. SG Експресбанк АД
8. СИБАНК АД
9. Алианц Банк България АД
10. МКБ Юнионбанк АД

11. Интернешънъл Асет Банк АД
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ЛИДЕР е подход, който в периода 2007 –
2013 офицално се прилага като част от
всяка национална програма за развитие
на селските райони в рамките на
Европейския съюз, но за първи път е
използван още през 1991 г.
В основата на този подход е въвличането и
участието на основните заинтересовани
страни чрез информиране, консултиране
и пряко участие в процесите на вземане
на решения по отношение на
приоритетите за развитие на територията
и създаването на механизми за
съвместни действия.

В момента в Европейския съюз
същестуват над 1200 такива територии, а
до 2013 година се очаква техният брой да
надхвърли 2000.
„Лидер“ е абревиатура от френски език,
която означава „Връзки между
дейностите за икономическо развитие
на селските райони“ („Liason Entre
Actions pour le Developpment de
L`Economie Rurale“), т.е. това е
специфичен подход за подпомагане на
икономическото развитие на селските
райони в местните селски общности.
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Основната идея на подхода се основава
на разбирането, че поради
разнообразието на селските райони в
Европа, стратегиите за тяхното развитие
са много по-ефективни, ако се планират
и прилагат в специфични хомогенни
територии чрез въвличане на всички
местни заинтересовани страни в процеса
на работа.
Посоката на процеса е отдолу нагоре,
като се базира на реалните нужди и
потребности от развитие на местните
общности, както и на мобилизирането на
съществуващите ресурси за развитие.

Подходът насърчава селските райони да
търсят нови начини, за да подобрят
своята конкурентноспособност, да
използват максимално своите ресурси и
да преодолеят предизвикателства като
застаряващо население, ниско качество
на предоставяне на услуги или
ограничени възможности за трудова
заетост.
По този начин Лидер допринася за
подобряване качеството на живот в
селските райони за съществуващите в
тях общности=
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Подходът Лидер се характеризира със

Ситуацията в България

седем основни принципа:

От всички учредени над 100 МИГ

1.Териториален подход;

към момента 26 от тях имат одобрени и

2. Подход „отдолу – нагоре“

финансирани Местни стратегии за развитие.

3. Ефективно публично-частно
партньорство, обособено в Местна
инициативна група (МИГ) ;
4.Подход на иновациите при използване
на местни ресурси
5. Интегрирани и мултисекторни
дейности;
6. Работа в мрежи на регионално,
национално и европейско ниво;
7. Сътрудничество.

МИГ „Преспа „
Баните)

(Чепеларе, Лъки и

МИРГ „Високи Западни Родопи“
(Доспат, Борино и Девин)
МИГ „Ардино“
*МИГ „Златоград-Рудозем-НеделиноМадан“
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МИГ „Преспа“ ( община Чепеларе, Баните и Лъки)
Мярка 122 - Подобряване на икономическата стойност на горите /Срок 15.06-15.09.2012г./
Бюджет на проекта до 20 000 евро
Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
15.09.2012г./

/Срок 15.06-

Бюджет на проекта до 25 000 евро
Мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
/Срок 15.06-15.09.2012г./
Бюджет на проекта: 5 000евро - 30 000 евро

Оперативна програма Околна среда 20072013г.

ОПОС – Ос 3
1. Цели
2. Бенифициенти
3. Дейности
4. Продължителност
на проектите
5. Бюджет

Благодаря за вниманието !
Валентина Фиданова
Стерна консулт ЕООД
гр. Пловдив, бул. Христо Ботев №92/А
Тел.:0887 54 98 59
e-mail:office@sternaconsult.com
www.sternaconsult.com

