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Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия 

и катастрофични събития 

Резюме 

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху 

почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените 

гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в 

климата и увеличават поглъщането на въглерода. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности 

1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични 

събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване; 

2. презалесяване на пострадалите гори, което включва: 

а) изготвяне на технологичен план за залесяване; 

б) почвоподготовка; 

в) закупуване на залесителен материал; 

г) транспорт и временно съхранение на залесителния материал; 

д) засаждане на фиданките или засяване на семената. 

3. попълване на новосъздадени горски култури; 

Бенефициенти 

1. 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/управляващи горски територии; 

4. държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите и  , 

стопанисващи/управляващи  горски територии; 

5. Юридически лица, стопанисващи и/или управляващи горски територии. 
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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 едно проектно 

предложение е до левовата равностойност на 1000 евро. 

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

левовата равностойност на 1 000 000 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 1 000 000 евро. 

 

Подпомагат се проекти за дейности по т. 1 и/или 2, когато размерът на щетата е повече от 

20 на сто от горския потенциал база увредена площ от съответния подотдел или имот. 

Дава се приоритет на 

1. проектът се осъществява на територията на община, класифицирана с висок риск от 

горски пожари, съгласно приложение № 2, (като се дава най-висок приоритет на високия риск, 

следван среден риск и накрая нисък); 

2. степента на увреденост в проценти, като се дава приоритет на по-високият процент; 

3. степента на ерозия, като се дава приоритет на високата и средна степен на ерозия; 

4. наклон на терена по-голям от 25°, като се дава приоритет на по-големия наклон; 

5. при изборът на дървесен вид за презалесяване приоритет ще се дава на местни видове и 

произходи; 

6. големината на площта, която се възстановява, като приоритет ще се дава на по-голямата 

площ. 
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