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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

 

ПОКАНА 
за 

приемане на заявления за подпомагане по мярка 223 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) 

 
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) Финансова помощ е предназначена за: 
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 горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), национални 

паркове и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ 
над 1.0 ха; 
Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи 
на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи в общини с 
лесистост по- малка от 60% или райони с висок и среден риск от ерозия. 
  

II) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности: 
1. Създаване на горски култури, което включва: 

а) изготвяне на технологичен план за залесяване; 
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, което включва: 
а) попълване (презасяване или презасаждане); 
б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.  
Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена 
земеделска земя. 
Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни 
дръвчета. 
Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за 
подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място. 
Финансова помощ сe предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен 
план за залесяване, упоменати в т. 1, буква а. 
 

III) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия 
период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 200 евро, а 
максималният размер е левовата равностойност на 300 000 евро. 
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IV) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на: 
1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община от селски 

район.  
2. 80% от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 

1, 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 т. 2. 
4. За проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната 

екологична мрежа Натура 2000 ще се считат такива, за които са изпълнени едновременно 
следните условия: 
а. Най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проекта се намира в 

необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа 
Натура 2000; 
б. Движимите активи, които се подпомагат се използват за дейности на територия, най-

малко 75% от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по 
националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай, че се кандидаства за подпомагане на 
такива активи). 
 

V) Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:  
1. Юридическите лица и еднолични търговци да са регистрирани по Търговския закон, 

Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията. 
2. Едноличните търговци и юридическите лица, с изключение на регистрираните по Закона 

за вероизповеданията да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 
3. Да са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка дейност. 
4. Да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител на дейностите, за които се 

кандидатства за подпомагане, ако се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за 
обществените поръчки и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.  

5. Да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие". 
6. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в 

несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, ДГС, ДЛС и юридически лица, 
регистрирани по Закона за вероизповеданията;  

7. Да не са в производство по ликвидация, с изключение на физическите лица, общини и 
юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията. 

8. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините. 
 
  VI) Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01.08.2008г., но не 
по-рано от влизането в сила на Наредбата за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи”. 
 
Документи се подават в Областната разплащателна агенция на ДФЗ по място на извършване 
на инвестицията. 
 
Заявлението за подпомагане по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи” е публикувано на следните интернет адреси:  

• http://www.mzh.government.bg в рубрика „Програма за развитие на селските 
райони”  Мерки по Ос 2  Наредби, публикувани в ДВ    Наредба № 22 от 
07.07.2008г. 
 

• http://www.dfz.bg 
 
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от Областните 
разплащателни агенции. 
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На горните два интернет адреса са публикувани условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи”. 


