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ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

За нов под-раздел в ЧАСТ 2 “РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ“, Раздел 

„ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“: НОВ: 2.Б.4 Устойчиво горско стопанство 

 

2.Б.4 Устойчиво горско стопанство 
 

 

Да помогнем на гората да се погрижи за смекчаване и адаптиране към 

климатичните промени  



 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

ГПК Госко-Промишлен Комплекс /Клъстър 

 

ГСПл 
 

Горскостопански план/ове 

 

ГТ 
 

Горски Територии 
 

ДГС/ДЛС 
 

Държавно Горско / Ловно Стопанство 

 

ДП 
 

Държавно предприятие (горско) 

 

ДФЕС 
 

Договор за функционирането на Европейския съюз 

 

ИАГ 
 

Изпълнителна агенция по горите 

 

НГИ 
 

Национална Горска Инвентаризация 

 

ОПОС 
 

Оперативна програма по околна среда 

 

ОПРГТ 
 

Областен План за Развитие на Горските територии 

 

ПВУ 
 

План за възстановяване и устойчивост 

 

ПРСР 
 

Програма за развитие на селските райони 

 

РДГ 
 

Регионална дирекция по горите 

 

ТП 
 

Териториално поделение (на ДП -  ДГС/ДЛС)) 

 

УУГ 
 

Устойчиво управление на горите 

 

СЗДП 
 

Северозападно Държавно предприятие 

 

СЦДП 
 

Северно-Централно Държавно предприятие 

 

СИДП 
 

Североизточно Държавно предприятие 

 

ЮИДП 
 

Югоизточно Държавно предприятие 

 

ЮЦДП 
 

Южно-Централно Държавно предприятие 

 

ЮЗДП 
 

Югозападно Държавно предприятие 

  



 

 

 
а) Описание на компонента 

Област на политиката: зелен преход, цифровизация 
(в областта на горите, горското стопанство и базираната на горите индустрия) 

Българският горско-дървесен сектор дава възможност за компенсиране на около 20% от 

емисиите на CO2 благодарение на съхранението им в горскодървесната растителност и в  

продуктите от дървесина, а също така и особено важно  - заместването на изкопаеми 

горива и по-енергоемки материали. По този начин той играе основна роля в смекчаването 

на последиците от изменението на климата и предоставя потенциала да играе още по-

голяма роля, както е посочено в нисковъглеродната стратегия на ЕС. Тази роля обаче 

разчита на устойчивостта на горите, резултат от тяхното правилно управление, както  и  на 

способността им да се адаптират към тези климатични промени в контекст, в който те вече 

са засегнати от отмирането и трябва да бъдат регенерирани (напр. от корояден бръмбар, 

изсъхване, пожари, някои земеделски практики и др.), както и да се извършват залесявания 

върху по-големи площи. 

Изправени пред изменението на климата, ние трябва да дадем възможност за устойчивост 

на нашите гори, за да могат те да играят пълната си роля на въглеродни абсорбатори, 

резервоари за биоразнообразие и доставчици на местна и устойчива дървесна биомаса, 

които заместват изкопаемите материали и доразвиват биологично базирана кръгова 

икономика в ЕС. 

Цел: Компонентът цели да подпомогне възраждането и укрепването на българския горско-

дървесен сектор, който да продължи устойчиво да доставя дървесина и услуги на 

обществото, като разширява приноса на горите и сектора за смекчаване на климатичните 

промени в синергия с тяхното многофункционално устойчиво управление. 

Реформи и/или инвестиции: 

 Структурна реформа на управлението на единния горскостопански и горско-
промишлен сектор; 

 Извършване на Национална горска инвентаризация; 

 Създаване на единната цифрова картна основа на горите в България, чрез 
извършване на проучвания с висока плътност „LiDAR“ върху проблемните горски зони; 

 Изработване на областни планове за развитие на горските територии (ГТ); 

 Трансфер на знания и умения - възстановяване на най-старото техническо горско 
училище в България и Европа в к.с. Боровец и преустройването му в Национален център за 
продължаващо обучение и квалификация на работещи в горския сектор. 

 Устойчиво възстановяване на изсъхнали /повредени гори по регионите (напр. от 
корояди, изсъхвания, пожари и други природни бедствия), както и на полезащитните 
горски пояси в Добруджа; 



 

 

 Залесявания върху незалесени горски и негорски площи, вкл. за създаване на 
„зелени пояси“ около градовете;   

 Модернизацията и цифровизация на горскостопанските дейности;  

 Модернизацията и цифровизация на процесите в обработката на дървесина;  

 
Оценка на разходите: Индикативните разчети за разходите, необходими за реализация на 
целите на компонента, възлизат на общо 83,83 мил. Euro / 163.95 мил.лева (64,82 мил. Euro  
/126,77 мил.лева от Механизма за възстановяване и устойчивост и 19,01 мил. Euro/ 37,18 
мил.лева национално съфинансиране) с период на изпълнение 2021-2026 г.  
 

б) Основни предизвикателства 
 

Неефективно и конюнктурно се управляват горите и горския сектор в България през 
последните 15-20 години, което доведе до нарушаване на основните качествени 
показатели на гората от една страна и от друга - до унищожаване на единния горски сектор 
и до разединяване и разстройване, както на работещите в него лесовъди, работници и 
техните семейства, така и предприемачите, на малкия и среден бизнес. Цялата лесовъдска 
колегия и всички заинтересувани страни са единодушни в необходимостта от дълбока 
структурна реформа и нов Закон за горите. В тази връзка - възстановяване ранга на 
националното горско ведомство – ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ или Министерство на 
горите и горската промишленост, с включени в нейната структура регионални дирекции по 
горите и държавни горски и ловни стопанства, с което да се възстанови разбитата единна, 
ефективна, многофункционална и комплексна горскостопанската система. 

Горите в България, които заемат над 35% от територията на страната вече са сериозно 
засегнати от изменението на климата и трябва да бъдат регенерирани (напр. от корояден 
бръмбар, изсъхване, пожари, някои земеделски практики и др.). И все пак, те имат 
решаваща роля за устойчивостта на нашето общество, както и основна роля в 
абсорбирането на въглерода от атмосферата. За да отговорим на тези предизвикателства, е 
необходимо да се финансира подобряването, диверсификацията и обновяването на горски 
насаждения, за да се насърчи тяхната адаптация към изменението на климата, по-
специално чрез по-добра устойчивост на горските екосистеми, както и чрез нови 
залесявания, вкл. върху непродуктивни и неатрактивни земеделски земи, напр. създаване 
на „зелени пояси“ и пр. 

Гората и дърводобивния сектор предоставят разностранни услуги - икономически (доставка 
на дървен материал на компании, занимаващи се с дейности от трансформация на 
дървесината до производство на енергия от нея), екологически (предоставяне на богато 
биоразнообразие, опазване на почвата от ерозия, запазване на качеството на водата, 
въздуха, ландшафта) и социални (за отопление, приемане на обществеността, 
развлекателни услуги /отдих и туризъм, превенция срещу рискове природни ресурси, 
работни места). В тази връзка - следва да се инвестира в горското производство, от 
създаването, през- добиването, първичната и вторичната обработка на дървесина, с цел 

увеличаване използването на дървесни продукти в бита и строителството (за конструкции 
от дървесина), при спазване на принципите на многофункционалното устойчиво  
управление на гората (УУГ), с което да се съживяват и развиват селските райони и да се 
възстанови липсващата понастоящем работна сила в горското стопанство. 



 

 

Нивото на горското образование (на всички нива) и квалификация, още повече нивото на 
съвременните умения за дейности в горското стопанство е изключително ниско, което 
отдавна тревожи всички заинтересувани страни в сектора. 

 
в) Цели 
 

 Да се подпомогне  трансформирането на цялостното управление на горския сектор 
и неговото адаптиране към съвременния европейски дневен ред за зелен преход и 
неутралност, чрез възможностите които горите и базираната на горите индустрия щедро 
предоставят, а именно:  

 В контекста на УУГ и техният климатичен принос, планирането в горите да стъпи на 
адекватната база на областни планове за развитие на горите. 

 Да се постигне цифрова адекватност на информацията за горите – атрибутна и 
графична, за стратегически и статистически нужди;  

 Да се създаде съвременна база и капацитет за предоставяне и получаване на 
повече и качествени знания и умения за дейности в горите, особено за по-добро 
устойчиво многофункционално управление на горите, в частност свързано и с 
климатичните промени.   

 Да се подпомогнат собствениците и управителите на гори, публични и частни, да 
обновят и разнообразят своите гори и по този начин да се гарантира устойчивостта на 
горските екосистеми в контекста на изменението на климата.  Това ще позволи на горите да 
се адаптират към изменението на климата като увеличават своя незаменим принос в 
усвояването и складирането на въглерод, по-конкретно в следните аспекти: 

 Да се възстановят силно засегнати гори от биотични и абиотични въздействия, в т.ч 
от повреди от корояден бръмбар, изсъхвания и други, вкл. и от горски пожари, 
чрез превенция и борба с тях; 

 Да се залесят и озеленят трайно пустеещи, неатрактивни горски и негорски площи 
и се включат в „зеления“ баланс поглъщащ СО2 от атмосферата;   

 Да се ориентира горското стопанство в услуга на преработването на дървесина, 
която да е с по-дълъг живот извън гората, отколкото е този на продуктите от други 
суровини, като по този начин се позволява удължаване на поглъщането и 
складирането на въглерод в дървените продукти, което го превръща в още по-
важно, поради допълнително отчитаната добавена стойност към всеки продукт от 
дървесина:  

 Да се подобрява горската пътна мрежа и да се модернизира и цифровизира 
продуктовата верига от гората до крайния потребител на изделия от дървесина 
(добива, първичната и вторичната трансформация на дървесината, както и в 
развитието на конструкциите от дървесина в строителство и обзавеждане); 

 

г) Реформи и инвестиции 
 
 



 

 

 

 

 

 

Реформа 1: Структурна реформа за създаване на Държавна агенция по горите за управление 
на единния горскопромишлен комплекс  и цифровизация 

 
 

Реформата цели изграждане на ефективни структури на национално и регионално ниво 

(преобразуване на съществуващите такива) за съвместно ефективно и ефикасно 

управление на единния горскостопански и промишлен комплекс, с  подходящ 

административен и финансов капацитет за постигане на устойчив зелен преход, чрез 

засилване на цялата устойчива горска биоикономика, която работи в синергия с 

повишената амбиция на ЕС за климата и биологичното разнообразие. 

1. Разработване на нови и усъвършенстване /адаптиране / хармонизиране на 
действащи нормативни актове – стратегии, закони и наредби, които уреждат 
взаимоотношенията в единния Горскопромишлен комплекс /Клъстър (ГПК).  
2. Въвеждане в действие на новия законодателно регламентиран модел на 
единно интегрирано контролно-административно-икономическо/стопанско 
управление на ГПК. 
3. Повишаване на капацитета на отговорната администрация в дългосрочен 
план за прилагане на политиката за зелен преход по цялата производствена верига 
от гората до крайния продукт. 

С промени в Закона за горите ще се преформатира статута и обхвата на дейност на 
сегашната горска администрация (ИАГ) с нейните регионални структури (РДГ) за контрол и 
надзор, както и статута и обхвата на дейност на сегашните 6 държавни предприятия (СЗДП, 
СЦДП, СИДП, ЮИДП, ЮЦДП и ЮЗДП) и техните териториални поделения – ДГС/ДЛС, 
съгласувано и с изискванията на Закона за публичните предприятия. В допълнение ще се 
изработят отлаганите досега областни планове за развитие на горските територии. По този 
начин, всички горски територии ще бъдат управлявани на база тези рамкови документи, 
което ще даде възможност да се определят специфични за регионите и горите в тях цели и 
мерки за устойчиво и многофункционално управление на горите за техния принос в 
регионалната и местна икономика и социален статус на населението, вкл. чрез създаване 
на „зелени“ работни места, както и за тяхното участие и принос за смекчаване на 
климатичните промени. 

Държавна помощ: Реформата не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, 

параграф 1 от ДФЕС. 

 
 

Инвестиция  1:  Въвеждане на новата управленска структура на национално, регионално и 
на местно ниво и адаптиране /надграждане на административния и управленски 
капацитет за устойчиво управление на единния ГПК 

 
В рамките на  тази инвестиция (виж. Проект - Дейност 1 от Приложение 2.Б.4) ще бъдат 
въведени следните методологически и нормативни насоки: 



 

 

 Разработване/адаптиране и надграждане на нормативните документи – Закон за 
горите, Закон за лова и опазване на дивеча и подноративните документи, Закон за 
публичните предприятия. 
 

 Въвеждане на новия модел на единно управление на ГПК и ползванията от горите – 
адаптирани към условията и очакванията на обществото, вкл. в климатичен аспект, 
поотделно на национално, регионално и на местно ниво.  
 

 Въвеждане на нов модел на обществено участие и контрол на управлението на 
сектора, чрез изграждане и функциониране на национални и регионални съвети за гори и 
горско стопанство, с участието на заинтересуваните лица в сектора. (Разчупване на силно 
консервативния модел на управление и взаимоотношения в горския сектор.) 
 

 Въвеждане на нов модел на управление на ГПК, ползванията от горите и 
обработването на суровини с произход от горите – адаптиран към условията и очакванията 
на обществото, съобразен с публичния характер на собствеността предоставена от 
Държавата и обществото за управление и частния характер на ползването на дървесина и 
дървопреработването. 
 

Срок за изпълнение на дейността: 12 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 136 002,13 евро (изцяло от национално 

съфинансиране) 

 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Изпълнителна агенция по горите /нейния 
правоприемник след реформата/. 
   

 

Инвестиция 2: Планиране и извършване на Национална горска инвентаризация с 
оптимална плътност 

 
Целта на инвестицията (виж. Проект - Дейност 2 от Приложение 2.Б.4)  е да се постигане 

национално покритие със съвместима за ЕС цифрова информация за горските територии. 

България е една от малкото страни в ЕС, без извършена досега НГИ. Чрез нея ще се 

осигури необходимата обективна информационна база данни за нуждите на стратегически 

и други мащабни от национално значение  данни за горите в България (в т.ч. за НСИ и за 

Евростат).  Ще се осигури визуализация на състоянието на екосистемите, екосистемните 

услуги и елементите на зелената инфраструктура в горските територии по групи 

икономически дейности в съществуваща информационна среда. Също така, НГИ може и 

следва да предостави информация за отражението на климатичните промени върху 

различните видове гори в България. 

  

 

Срок за изпълнение на дейността: 50 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 4 018 709,53 Евро (изцяло от МВУ) 

 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 



 

 

107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Изпълнителна агенция по горите /нейния 
правоприемник/. 
 

 

Инвестиция 3: Инвестиране в извършването на пълно заснемане – цифровизация на 

покритите с гора територии на България с технологията LiDAR  
 

 

Целта на инвестицията (вж. Проект - Дейност 3 от Приложение 2.Б.4)   е чрез извършване на 

проучвания с висока плътност и цифровизация със сканиращата технология /система 

„LiDAR“ върху проблемните горски зони (в контекста на климатичните промени), да се 

придобият  познания и по-подробно и пълно да бъдат описани горските насаждения, на 

ниво подотдел от гледна точка на техния „зелен потенциал“ (въглерод поглъщащ 

капацитет) и друга специфична информация за насажденията, вкл. елементи на 

биоразнообразието. В контекста на климатичните промени това ще позволи с по-голяма 

очаквана точност и плътност да се установят и в бъдеще – контролират  сукцесионните и 

други неблагоприятни процеси в горите вследствие на климатичните промени, вкл. 

каламитети, пожарища и др. п. Всъщност изследването / заснемане ще надгражда със 

специфична информация вече създадената по Дейност 2 цифрова база данни за горите със 

специализирана информация за горите, а също ще дава отговор на нуждите на селското 

стопанство, по-специално в съответните област, в рамките на ПРСР, отдавани като пасища 

/ известни като пастирска грижа /пасторализъм/, както и за пълна и точна регистрация и 

картиране на горите извън горските територии благодарение на покритието с данни. 
  

 

Срок за изпълнение на дейността: 24 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 14 387 593,67 евро (изцяло от МВУ) 

 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Изпълнителна агенция по горите /нейния 
правоприемник/. 
 
Инвестиция 4: Изработване на областни планове за развитие на горските територии с 
регионална оценка на съответствието  

 

Целта на инвестицията (виж. Проект - Дейност 4 от Приложение 2.Б.4)  е да бъдат 
изработени отлаганите повече от десетилетие нормативно регламентирани областни 
планове за развитие на горските територии. Те представляват 2-то стратегическо ниво на 
планиране, което дава рамката за функционално категоризиране на горите и за 
възможните екосистемни услуги в горските територии. Те ще определят лимитите на 
„зеления“ принос на горите и горската биоикономика да задържат въглерода от 
атмосферата, както и ще начертаят оптималните горскостопански практики за тяхното 
задържане и увеличаване. Това ще обективизира управленското планиране за устойчиво 
управление на горите, гаранция за което ще бъде инструментът за регионално оценяване 
на съответствието с европейските критерии и индикатори за устойчиво управление и 



 

 

опазване на горите за собствениците /управителите на горскостопанските единици. 
Областните планове, ще бъдат цифрово обезпечени с резултатите от Инвестиции 2 и 3, от 
където ще получат обективна атрибутна и графична информационна база данни. 
Информацията от областните планове на ГТ ще бъде публична и ще предоставя он-лайн 
информация в реално време за режимите за стопанисване на ГТ.  

От друга страна, за да се гарантира пренасянето на стратегическото планиране и 
определените режими на оперативно ниво на управление - чрез горскостопанските 
планове, ще се извършва периодическа /ежегодно/ оценка на съответствието и 
мониторинг на управлението спрямо европейските и хармонизираните български 
критерии и индикатори за устойчиво управление и опазване на горите за собствениците 
/управителите на горскостопанските единици. 

 

Срок за изпълнение на дейността: 36 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 4 880 532,36 евро (изцяло от МВУ) 

 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Изпълнителна агенция по горите и ДП /нейния 
/техните правоприемник/ци. 
 

 

Инвестиция 5: Създаване на Национален център за продължаващо обучение и 
квалификация на работещи в горския сектор   
 
 

Целта на инвестицията (виж Проект - Дейност 5 от Приложение 2.Б.4) е възстановяване и 
въвеждане в експлоатация на горското училище в к.с. Боровец, общ. Самоков, което е най-
старото в Европа (от 1896 г) техническо горско училище, но което от десетилетия не 
функционира, независимо от извършваните в началото на века преустройства и 
разширения.  Целта е това бивше училище да се преустрои в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТЕЩИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР.  
България изключително силно се нуждае от допълнителен инструмент, най-малкото 
защото вече от доста години се затвърждава тревожната тенденция, според която 
квалификацията на българските лесовъди и горски специалисти и още повече – технически 
и работнически състав е недопустимо ниска. Към настоящия момент със съжаление 
установяваме, че нашето горско - инженерно и техническо образование е слязло на такова 
ниво, което поставя под въпрос устойчивото управление на горските територии, още 
повече целите свързани с повишаващата се стремглаво роля на горите за смекчаване на 
климатичните промени. Този център ще борави с липсващ у нас в областта на горите 
инструментариум – „продължаващо обучение“ (за квалификация и преквалификация, за 
обучение и усъвършенстване) с атестация и сертификация на лесовъдски кадри (с висше и 
със средно образование), на горските фирми, както и на специализираните горски 
работници. Центърът за професионално обучение ще бъде регистриран и в НАПОО, като за 
създаването и функционирането му ще бъдат направени съответните нормативни 
промени, а за управлението и дейността му ще бъдат създадени и организирани, 
съответни структурни звена, наши и европейски учебни програми, методики и др.  
 



 

 

Срок за изпълнение на дейността: 48 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 2 802 700,00 евро (изцяло от МВУ) 

 
 
Общият планиран ресурс за Реформа 1 възлиза на 26 225 537,69 Евро, от които 26 089 535,56 
Евро от Механизма за възстановяване и устойчивост и 136002,13 Евро национално 
съфинансиране)  с период на изпълнение 2021-2026 г. 
 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Изпълнителна агенция по горите и ДП /нейния 
/техните правоприемник/ци. 
 
 

 

Реформа 2: Залесяване на горски и не-горски имоти и трансформация на гори с нисък 
въглероден капацитет   

 
Реформата цели да се извършат инвестиции, които от една страна ще позволят чисто по 
площ увеличаване на горите (напр. чрез залесяване на непродуктивни, трайно изоставени 
земеделски земи), а с това и до постепенно увеличаване задържането на въглерод от тях, 
но от друга страна, ще увеличат в качествено отношение въглерод-абсорбционния 
капацитет на слабопродуктивни, изредени, опожарени и др.п. гори и горски земи, чрез 
трансформирането им в устойчиви на климатичните промени и по-високопродуктивни 
насаждения. Същевременно ще се  увеличи производството на дървесна  биомаса, вкл. с 
видове с къс производствен период. Ще се акцентира на земеделски и градски имоти за 
създаването на „зелени пояси“ около големите населени места и вътре в тях, чрез 
залесяване на пустеещи и празни имоти (след съгласие на собствениците им). 
 
 

Инвестиция  6:  Залесяване и Възстановяване на изсъхнали /повредени (от болести, 
вредители, вкл. корояд , пожари и др.) площи, чрез тяхното изсичане и/или залесяване, 
и/или трансформиране 

 
 

Целта на инвестицията (виж. Проект - Дейност 6 (поддейности от 6.1 до 6.5) от Приложение 
2.Б.4) е да се възстановят пострадали от корояд и/или от други природни бедствия (напр.: 
пожари, снего- и ветро-ломи и снего- и ветро-вали)  гори, чието по-бързо възстановяване, а 
с това и по-бързото им включване в абсорбирането на въглерод. Това може да се извърши 
чрез инвестиции за:  
 

6.1. Залесяване на пустеещи земеделски земи, вкл. създаване на извънградски 
зелени пояси и на градски паркове и градини (общо върху площ от 1250 ха за срок от 
5 години);  

6.1. Срок за изпълнение на дейността: 60 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 8 378 702,60 евро (изцяло от МВУ) 

 



 

 

6.2. Залесяване в горски територии, напр.: голини и опожарени площи и други 
оголвания след природни бедствия, вкл. от корояди от една страна и от друга - 
обогатяващи насажденията залесявания (попълване) за повишаване и ускоряване на 
възобновяването им, както и за подобряване на тяхната устойчивост и 
многофункционалност (общо върху площ на ГТ  860 ха за срок от 36 месеца); 

6.2. Срок за изпълнение на дейността: 36 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 5 764 547,39 евро (изцяло от МВУ) 

 
6.3. Ускорено превръщане на стари издънкови насаждения в семенни (за 
трансформация и за смесено семенно-издънково стопанисване), чрез подпомагане 
на възобновителните процеси и подмладяване за по-цялостно и количествено 
усвояване на СО2 върху площ от 5000 ха годишно за период от 5 години; 

6.3. Срок за изпълнение на дейността: 60 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 16 872 444,6 евро (изцяло нац. съфинансиране) 

 
6.4. Възстановяване на полезащитните горски пояси в Добруджа върху 200 ха обща 
площ; 

6.4.: Срок за изпълнение на дейността: 8 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 470 127,66 евро (от тях по МВУ – 335 148,10 

евро и като национално съфинансиране – 134 979,56 

 
6.5. Трансформация на иглолистни култури извън естественият им ареал на 
разпространение в семенни насаждения от местни видове на обща площ от 2000 ха, 
в т.ч. с изкуствено възобновяване, чрез залесяване върху 600 ха редуцирана площ. 

6.5. Срок за изпълнение на дейността: 36 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 5 371 572,82 евро, (от тях  по МВУ - 4 021 

777,249 евро и като национално съфинансиране 1 349 795,6 евро  

 
 
 
Общият планиран ресурс за Инвестиция 6 възлиза на 36  857 395,07 евро, от които 
18 500 175,34 евро от Механизма за възстановяване и устойчивост и 18 357 219,76 евро 
национално съфинансиране  с период на изпълнение 2021-2026 г. 
 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент са собствениците и управителите на гори и земи и 
изпълнителите на съответните дейности/. 
 

 

Инвестиция  7:  Подкрепа за инвестиране за пътно строителство в горите, пожарна 
безопасност и  модернизиране, екологизиране и цифровизация на дейностите в горите 

 

 
Целта на инвестицията (виж. Проект - Дейност 6 (поддейности от 7.1,  7.2 и 7.3) от 
Приложение 2.Б.4) е да се осигури финансова подкрепа на избраните изпълнители на 
дейностите по Инвестиция 6, което да им позволи закупуването на съвременна 
екологосъобразна и ефективна горска техника за извършване на обичайните дейности в 



 

 

горите, като: изсичане на нежелан подлес и храсти, технически и санитарни сечи и също на 
възобновителни сечи за трансформация, за извоз и превоз на добитата дървесна маса  
(Поддейност 7.3).   Също така, в обхвата на тази дейност е и инвестирането в закупуване на 
съвременно техническо оборудване за направа на горскопътна мрежа -  за достъп на 
противопожарна и дърводобивна техника в труднодостъпните горски басейни (Поддейност 
7.1), както и за закупуване на 17 броя специализирани високо-проходими автомобили за 
патрулиране и първоначална атака на горски пожари (Поддейност 7.2).   
По инвестиции и съгласно Приложение 2.Б.4 с Бюджета към него - по дейности, това може 
да се извърши, както следва : 
 

7.1. Инвестиране в закупуването на модерно техническо оборудване за направа 
на горскопътна мрежа за достъп на противопожарна и дърводобивна техника в 
труднодостъпните горски басейни.  

7.1. Срок за изпълнение на дейността: 15 месеца /само за закупуването на машините/ 

Бюджет за изпълнение на дейността: 2 174 830,26 евро, всичките по МВУ. 

 
7.2. Закупуване на специализиран високо-проходими автомобили за патрулиране 

и първоначална атака на горски пожари. За всяка РДГ + 1  за ИАГ (общо 17 бр) да 
бъдат закупени по един автомобил с повишена проходимост тип пикап, 
задвижване 4х4, с двойна кабина и товарен отсек оборудван с резервоар и помпа 
и друга специализирана екипировка 

7.2. Срок за изпълнение на дейността: 12 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността: 825 726,89 Евро, всичките по МВУ  

 
7.3. Подкрепа за инвестиции за модернизиране, екологизиране и цифровизация 

на дейностите в горите, чрез: 

 Дългосрочно възлагане, вкл. избор на изпълнител на описаните в дейността 
операции в избраните райони, в т.ч. с осигурени средства за закупуване и 
доставка на избрания тип/модел/марка машини и оборудване, съобразно 
възложената дейност (или комплекс от дейности). Новата техника позволява 
цифровизация на операциите (офис-терен-контролен орган) за осигуряване на 
по-добра отчетност и проследимост, и на свързаност на терена от една страна, а 
от друга ще позволят дейностите да се извършват със съвременна 
специализирана горска техника щадяща гората и почвата и също адаптирана 
към максимално опазване на биоразнообразието в горите и към изисквания за 
дребноплощно стопанисване на горите, за стръмни терени и т.н.; 

 

 Инвестиране в закупуването на инструменти за засаждане на фиданки с покрита 
коренова система (за избраните изпълнители на залесяване). 

 

 Осигуряване на възможност чрез подпомагане (в пилотен порядък), избраните 
изпълнители да бъдат сертифицирани за оценка на съответствието и надлежна 
проверка на системата им за управление. 

 

7.3. Срок за изпълнение на дейността: 16 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността – само за закупуване на техниката и за 

сертифициране на предприемачите: 6 127 500,0 евро, всичките по МВУ. 

 



 

 

 
 
Общият планиран ресурс за Инвестиция 7  възлиза на  9 128 057,15  Euro (Изцяло по 
Механизма за възстановяване и устойчивост  с период на изпълнение 2022-2024 г. 
 
 
Общо планиран бюджет за РЕФОРМА 2 (Инвестиции 6 + 7) възлиза на : 45 985 452,22  евро, 
от които по МВУ – 27 628 232,49 евро и 18 357 219,76 евро национално съфинансиране 
 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член  
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент са Изпълнителна агенция по горите, собствениците 
и управителите на гори и земи и изпълнителите на съответните дейности. 
 
 

 

Реформа 3:  Подкрепа за инвестиции в развитието и модернизацията, вкл. цифровизация на 
фирмите за обработка на дървесина, в т.ч. на конструкции в строителството 

 
 
Реформата цели да се извършат инвестиции в закупуването на оборудване за първична и 
вторична обработка – раздробяване и цепене; бичене, рендосване, сушене, парене, 
залепване за производство на слепени детайли за силови конструктивни елементи за 
строителството и за други производства с трайно влаган дървен материал.  
 
Новото оборудване трябва да позволява цифровизация и увеличаване на производствения 
капацитет, внедряването на дървесна химия и проследяване на процесите и свързаността 
между гората, дъскорезниците и производствените цехове по веригата за доставки, като за 
целта позволи въвеждането на системи за надлежна проверка и оценка на съответствието 
с приложимите стандарти. Днес те са сред водещите действащи лица и способстващи за 
европейската кръгова биоикономика. Техните вериги за създаване на стойност също 
предоставят рядка възможност за икономическо и социално развитие в българските селски 
райони, където се намират повечето от нейните хиляди служители.  
 
 
 

Инвестиция  8:  Подкрепа за инвестиране в закупуването на съвременно оборудване за 
първична и вторична преработка на дървесината и цифровизация 

 
 

Новото оборудване трябва да позволява цифровизация и увеличаване на производствения 
капацитет, внедряването на дървесна химия и проследяване на процесите и свързаността 
между гората, дъскорезниците и производствените цехове по веригата за доставки, като за 
целта позволи въвеждането на системи за надлежна проверка и оценка на съответствието 
с приложимите стандарти. Днес те са сред водещите действащи лица и способстващи за 
европейската кръгова биоикономика. Техните вериги за създаване на стойност също 
предоставят рядка възможност за икономическо и социално развитие в българските селски 
райони, където се намират повечето от нейните хиляди служители. (Виж. Проект - Дейност 



 

 

8 от Приложение 2.Б.4 и Бюджета към него) 
 
Целта на инвестицията е да се подкрепят следните дейности: 

 Дългосрочно възлагане /избор на доставчици/продавачи на дървен материал – 
държавни, общински и частни собственици на гори, и инвестиция в изграждането на 
постоянни цифровизирани складове за продажба на дървесина, в избраните 
региони.  

 Дългосрочно възлагане на покупката на дървесина в избраните райони от 
преработвателни фирми, съответно за: разбичване, и/или дробилни, и/или цепачни 
машини, и/или оборудване за сушене, и/или за парене, и/или за производство на 
слепени конструктивни елементи за строителството, според капацитетните им 
възможности и наличната суровина. 

 За избраните производители по предходната точка да се осигури достъп до 
инвестиции за закупуване на ново оборудване и технологични линии за съответното 
производство, съобразно капацитетните възможности и наличната суровина; за 
целта същите трябва да кандидатстват изрично. ** съфинансиране по други 
програми. 

 Осигуряване на инвестиция, избраните производители да реализират цифровизация 
на цялостния производствен процес и да бъдат сертифицирани за оценка на 
съответствието и надлежна проверка на системата им за управление.  

  

8. Срок за изпълнение на дейността: 12 месеца 

Бюджет за изпълнение на дейността – само за закупуване на техниката: 

11 100 000,00 евро, всичките по МВУ. 

 
Общият планиран ресурс за Инвестиция 8  възлиза на  11 100 000,00 Euro (Изцяло по 
Механизма за възстановяване и устойчивост  с период на изпълнение 2022-2023 г. 
 
Държавна помощ: Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 
107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент са собствениците / управителите на гори и 
управителите на фирми на дървопреработвателни предприятия.  
 
Отделен БЮДЖЕТ е предвиден и за дейностите по Управление, техническа помощ, 

мониторинг и докладване, които ще се провеждат според заложените параметри в 

Дейност 9  от Приложение 2.Б.4 и Бюджета към него, а именно: 

 

Обобщени показатели: 60 месеца и  518 955,49 Euro (изцяло от национално 

съфинансиране) 

 

 
Общият планиран ресурс (за всички инвестиции + управление, техническа помощ, 

мониторинг и докладване) е  83.829.945,43 Euro, от които: 64.817.768,05 Euro от МВУ 

и 19.012.177,38 Euro национално съфинансиране, с период на изпълнение 2021-2026 г. 



 

 

 
 

 
д) Допълняемост и демаркация с инструментите на 

Кохезионната политика 
 

България навлиза в третия си програмен период на изпълнение на Кохезионната политика 

на ЕС и се предполага, че тогава страната ни ще разполага с средства за инвестиции по 

линия на политиката на сближаване в размер на 9 млрд. евро. Целите и приоритетите 

изведени в споразумението за партньорство ще се реализират посредством следните 

програми: „Развитие на регионите“, Програма за конкурентоспособност и иновации на 

предприятията и „Околна среда“. Проектите от Плана се допълват с интервенциите на 

Кохезионната политика за устойчиво управление и използване на природните ресурси по 

Оперативна програма „Околна среда“ и по Програмата за развитие на селските 

райони(новия Стратегически план за развитие на селските райони). Интервенциите в 

областта на сектор „Гори“ ще доведат до подобряване на  горските ресурси, което ще 

позволи по-пълното задоволяване на нуждите на гражданското общество и  икономиката 

при запазване на екологичната устойчивост. Необходимостта от зелена и цифрова 

трансформация и в сектор „Гори“ е налице, предвид климатичните промени и 

необходимостта от смекчаване на тяхното влияние и адаптацията на горско-дървесната 

растителност към тях. Тези дейности трябва да вървят успоредно с разработване и 

внедряване на иновации в областта на кръговата икономика,  използване на енергия от 

горско-дървесна биомаса и др. С реформите и инвестициите в този компонент ще се 

насърчава и придобиването на активи, за дърводобивния и дървопреработвателния бранш, 

водещи до подобрено използване на ресурсите, до повишаване на устойчивостта на 

горските и ловните стопанства, до подобряване състоянието и модернизация на 

дърводобивните и дървопреработвателните фирми, в т.ч чрез внедряване на нови 

технологични и екологични решения. Предвидените инвестиции със средства по ПВУ ще 

допълнят евентуалното финансиране от ПРСР/Стратегическия план за развитие на 

селските райони, ОП Околна среда и др., като ще се следи за недопускане на двойно 

финансиране за един и същ разход/инвестиция по ПРСР, ОПОС и ПВУ.  

 

е) Стратегическа автономност и сигурност 
 

Компонентът ще допринесе и до изпълнението на Новата Стратегия за горите на 

Европейския съюз от 2021 г., както и до изпълнението на Стратегическия план за 

развитие на горския сектор в РБ,2014-2023 г. и отговаря на виждането за стратегическа 

автономност и сигурност. По-широкият принос на горите към целите на Европейската 

зелена сделка,  включително за климата, биологичното разнообразие и устойчивата 

биоикономика, изисква по-приобщаваща и по-добре координирана структура на 

управление на горите, отразяваща всички цели на новата Стратегия на ЕС за горите и 

техните взаимовръзки, хармонизирана с новите моменти, свързани с опазването на 

биоразнообразието и устойчивото управление на горите с цел смекчаване на 

измененията на климата и адаптацията на горите към тях. Изпълнението на проекти по 



 

 

предвидените инвестиции за: извършване на Национална горска инвентаризация, 

изработване на Областни планове за развитие на горските територии, заснемането – 

цифровизацията на горите с технологията Lidar, създаването на Национален център за 

продължаващо обучение  и квалификация, както и останалите, свързани с 

възстановителните и залесителни дейности, както и тези за горско промишления и 

преработвателен комплекс  ще доведат до стратегическа автономност и сигурност в 

сектор „Гори“. 

 
 

ж) Трансгранични и многонационални проекти 
 

Реформите и инвестициите, включени в обхвата на компонента, са предвидени за 

реализация само на територията на страната.  

 
 

з) Зелени и цифрови измерения на компонента 
 

Заложените реформи и инвестиции в компонента имат за цел да подпомогнат сектор 

„Гори“ да направи преход и да се адаптира по-лесно към  новите предизвикателства, 

свързани със зеления и цифровия преход, като ще способстват както за модернизиране на 

единния горско-промишлен комплекс, в т.ч горския, дърводобивния и 

дървопреработвателен сектор с въвеждане на нови дигитални технологии и решения в 

Горските и Ловни стопанства, дърводобивните фирми и дървопреработвателните 

предприятия. От друга страна тези нови технически оборудвания и технологии ще доведат 

до повишаване на енергийната и ресурсната ефективност и  ще допринесат за екологичния 

преход, като отчитат шестте климатични и екологични цели, определени в Регламента за 

таксономията, и не нарушават принципа „да не се нанася значителна вреда“, както е 

определен в Регламента за таксономията.  
 

 

Обобщена Таблица 2.Б.4 - 1. Зелено и цифрово въздействие 

 

 

№ 

Инве

стиц

ия/де

йнос

т 

Компонент 6.1. Устойчиво горско 

стопанство 

Финанс

иране от 

МВУ, 

млн. 

Евро 

Зелен 

преход 

млн.Е 

Цифро

в 

преход 

млн.Е 

Национално 

съфинансиране 

Дял,

% 

Частн

о 

Общо 

млн.Е

вро 

1 

Въвеждане на новата управленска 

структура на национално, 

регионално и на местно ниво и 

адаптиране /надграждане на 

административния и управленски 

капацитет за устойчиво управление 

на единния ГПК 

0 0, 13 0 100  0,13 

2 

Планиране и извършване на 

Национална горска инвентаризация с 

оптимална плътност 

4,02 2,02 2,0 0  0 

3 
Инвестиране в извършването на 

пълно заснемане – цифровизация на 
14,39 0 14,39 0  0 



 

 

покритите с гора територии на 

България с технологията LiDAR 

4 

Изработване на областни планове за 

развитие на горските територии с 

регионална оценка на 

съответствието 

4,88 4,88 0 0  0 

5 

Създаване на Национален център за 

продължаващо обучение и 

квалификация на работещи в горския 

сектор 

2,80 2,80 0 0  0 

6 

Залесяване и Възстановяване на 

изсъхнали /повредени (от болести, 

вредители, вкл. корояд , пожари и 

др.) площи, чрез тяхното изсичане 

и/или залесяване, и/или 

трансформиране 

18,50 36,86 0 49,8  18,36 

7 

Инвестиране в пътно строителство в 

горите, пожарна безопасност и  

модернизиране, екологизиране и 

цифровизация на дейностите в 

горите 

9,13 9,13 0   0 

8 

Инвестиране в съвременно 

оборудване за първична и вторична 

преработка на дървесината 

11.1  5,0 6,1 0 0 0 

9 
Управление, теническа помощ и 

комуникация 
0 0.25 0.27 100  0.52 

  64,82 61.08 22.76   19,01 

  Млн. Евро % Млн.Евро 

 
 

и) Принцип „Да не се нанася  значителна вреда“ 
 

Всички включени в обхвата на компонента мерки – инвестиции и реформи – съответстват 

на принципа „за ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент 

(ЕС) 2020/852. В приложение DNSH са дадени самооценки за спазването на принципа на 

ниво отделна мярка. 

 

й) Ключови етапи, цели и времеви план 
 

Ключовите етапи, цели и времеви план са представени в Приложение 2.Б.4. Ключови 

дейности и цели, свързани с изпълнението на компонента. 

 

к) Финансиране и разходи 
 

В Приложение 2.Б.4: Индикативен бюджет са представени индикативните разчети на 

финансовите ресурси, необходими за изпълнението на компонента. 

Таблица 2.Б.4–2 Индикативен бюджет в Евро, без ДДС. (Виж Приложение 2.Б.4-
Индикативен Бюджет)   



 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Работен пакет 1
Дейност 1:  Разработване/адаптиране и 

надграждане на нормативните 

документи и въвеждане на новата 

управленска структура на национално, 

регионално и на местно ниво и 

адаптиране /надграждане на 

административния и управленски 

капацитет за устойчиво управление на 

136002,13 136002,13 45334,04 45334,04

Дейност 2: Планиране и извършване на 

Национална горска инвентаризация 

4018709,53 4018709,53 337448,89 460157,58 460157,58

Дейност 3: Инвестиране в 

извършването на пълно заснемане – 

цифровизация на покритите с гора 

територии на България с технологията 

LiDAR  

14387593,67 14387593,67

Дейност 4: Изработване на областни 

планове за развитие на горските 

територии (ОПРГТ) 

4880532,36 4880532,36 178500

Дейност 5:   Създаване на Национален 

център за продължаващо обучение и 

квалификация на работещи в горския 

сектор  

2 802 700,00 2 802 700 700675

Общо за Реформа 1 /Пакет 1/ 26225537,69 26225537,69 337448,89 0 460157,58 0 45334,04307 0 879175 0 505491,6231 0

Работен пакет 2 Залесяване на горски и не-горски имоти и трансформация на гори с нисък въглероден капацитет  

Дейност 6: Залесяване и Възстановяване на изсъхнали /повредени (от болести и вредители, вкл. корояд, пожари и др.) площи, чрез тяхното изсичане и/или залесяване, и/или трансформиране

Поддейност 6.1. Залесяване на 

пустеещи земеделски земи, вкл . 

създаване на извънградски зелени 

пояси и на градски паркове и градини 

(обогатяване на градския ландшафт) – 

озеленяване - х500 ха/год редуц.площ

8378702,60 8378702,603 1675740,52

Поддейност 6.2. Залесяване в горски 

територии: в зрели насаждения  (1000 

ха) и за регенериране на оголени, 

девастирали терени (х500ха редуц.пл / 

годишно)

5764547,39 5764547,391

Поддейност 6.3: Ускорено превръщане 

на стари издънкови насаждения в 

семенни 

16872444,6 16872444,6 843622,2 843622,23 843622,2 843622,23

Поддейност 6.4:  Възстановяване на 

полезащитните пояси в Добруджа 
470127,66 470127,66

Поддейност 6.5: Трансформация на 

иглолистни култури извън естественият 

им ареал  на разпространение

5371572,82 5371572,82

Общо за Реформа 2 /Пакет 2/ 36857395,07 36857395,07 843622,23 0 0 2519362,751 0 0 843622,23 0 0 843622,23

Реформа 3 / Работен пакет 3 /Дейност 7: Подкрепа за инвестиции за пътно строителство в горите и за модернизиране, екологизиране и цифровизация на дейностите в горите

Поддейност 7.1. Закупуване на 

съвременно техническо оборудване за 

направа на горскопътна мрежа 

2174830,26 2174830,26 85214,47 85214,47 85214,47

Поддейност 7.2. Противопожарни 

автомобили с висока проходимост

825726,89 825726,89 412863,445

Поддейност 7.3. Подкрепа за 

инвестиции за модернизиране, 

екологизиране и цифровизация на 

дейностите в горите

6127500,0 6127500 2042500 2042500

Общо за Реформа 3 /Пакет 3/ 9128057,15 9128057,15 85214,47 0 0 85214,47 2042500 0 85214,47 0 2455363,445 0

Реформа 4 /Работен пакет 4 / Дейност 8: Подкрепа за инвестиции в развитието и модернизацията, вкл. цифровизация на фирмите за обработка на дървесина, в т.ч. на конструкции в строителството

0,0

11100000,0 11100000 3700000 3700000 3700000

Общо за Реформа 4 / 

Работен пакет 4 /Дейност 
11100000,0 11100000 3700000 3700000 3700000

РАБОТЕН ПАКЕТ 4: Управление, теническа помощ и комуникацияДейност 9:  Инвестиране в закупуването 

на съвременно оборудване за 

първична и вторична преработка на 

дървесината  

518955,49 518955,493  51895,55 51895,55

83829945,40  4966285,59 460157,58 2656472,77 2087834,043 3700000 1808011,7 3700000 2960855,068 895517,7793

Дейност 8:  Инвестиране в създаване на 

6 постоянни горски складове (1) и в 

закупуването на съвременно 

оборудване за първична и вторична 

преработка на дървесината (2) 

Структурна реформа за създаване на Държавна агенция по горите за  управление на единния горскопромишлен комплекс

Работен панел / Дейност
Обща стойност на 

Инвестицията

1 Year 2022

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter


