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Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития 

Резюме 

Превантивните дейности, трябва да са в съответствие с утвърден горскостопански план 

или програма, включително и плановете за дейностите по опазване на горските територии от 

пожари, лесоустройствения проект, план или програма за гората, с която се кандидатства. 

Подпомагани дейности 

1. създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – 

лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици; 

2. изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни 

съоръжения за търговски цели; 

3. изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите; 

4. строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите; 

5. закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, 

вредители и болести;  

6. изграждане и подобряване на горски пътища; 

7. предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите чрез: 

а. закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване, съгласно Списък с 

лабораторно и друго специализирано оборудване; 

б. закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за 

предотвратяване проявата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на 

вредителите; 

Бенефициенти 

. физически лица, собственици на горски територии; 

2. еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 

собственици на горски територии; 

3. общини, собственици и/или стопанисващи горски територии; 
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4. държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи 

и/или управляващи държавни горски територии; 

5. юридически лица, стопанисващи и/или управляващи горски територии; 

6. лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите. 

7. регионални дирекции по горите. 

Регионалните дирекции по горите могат да кандидатстват за дейности по т. 4 и/или 5 само 

за закупуване на комуникационно оборудване, средства за позициониране и средства за 

наблюдение на горски пожари. 

За дейностите по т. 4 могат да кандидатстват само Регионални дирекции на горите. 

За дейностите по т. 5 по отношение на закупуване на средства за позициониране и/или 

средства за наблюдение на вредители, и за дейностите по т. 7 могат да кандидатстват само 

Лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите. 

Интензитет на помоща 

Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 100 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.  

Минималният размер на разходите, за които се кандидатства за един проект е до левовата 

равностойност на 2 500 евро. 

Максималният размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно 

предложение е до левовата равностойност на 1 500 000 евро. 

Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на 

ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е до левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
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