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подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, 

мобилизиране и търговията с горски продукти“ 

Резюме 

 

 Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да 

могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на 

собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си и първичната преди 

индустриална преработка на дървен материал. 

Подпомагани дейности 

1. изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи 

необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е 

пряко свързана с изпълнението на проекта; 

2. закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична 

преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната 

преработка съгласно приложение № 1; 

3. закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на 

недървесни горски продукти; 

4. отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 

годишна възраст; 

5. закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана 

горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства.  

Допустими Кандидати 

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на минимум 0,5 

ха горски територии; 

2. местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски 

територии; 

3. общини, собственици на минимум 10 ха горски територии; 
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4. микро, малки и средни предприятия; 

5. горски стопани, доставчици на услуги. 

Юридическите лица по т. 1, са допустими за подпомагане, в случай че не повече от 25 % от 

капитала им е притежание на държавата, с изключение на общини.  

Кандидатите по т. 1, 2 или 3 са допустими за подпомагане за всички дейности по чл. 4. 

Кандидатите по т. 4 са допустими за подпомагане само за дейностите по чл. 4, т. 1, 2 и/или 

3. 

Кандидатите по т. 5 са допустими за подпомагане само за дейностите по чл. 4, т. 4 и/или 5. 

Финасови условия 

 Безвъзмездната финансова помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, в случай че същите ще се 

изпълняват на територията на общини от селските райони, а в случаите в които изпълнението 

на проекта няма да бъде в селски район 40 на сто от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи. 

Минималният размер на  допустимите разходи за един проект е левовата равностойност 

на 5 000 евро. 

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, е левовата равностойност 

на 500 000 евро. 

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

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

Прединдустриална преработка на дървен материал 

1. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане; 

2. Сушене и импрегниране на дървен материал; 

3. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни 

пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци; 

4. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране; 

5. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.  
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 Дава се приоритет на: 

1. местоположение на територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и 

над 60% съгласно приложение № 6, като се дава приоритет на по-високият процент); 

2. приоритет ще се дава за техника, която притежава валиден сертификат за 

съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност); 

3. приоритет ще се дава и за проекти осигуряващи устойчива заетост. 
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