
       
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в 

селските райони“ 

Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. 

 

Кратка информация за проекта 

 

На 30 март 2020 г. между Община Копривщица и ДФ „Земеделие“ се сключи Договор с рег. № 

BG06RDNP001-8.002-0011-С01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 8.4. 

„Възстановяване на щети по горите от горските пожари, природни бедствия, и катастрофични 

събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,  за изпълнение на 

проект „Възстановяване на щети по горите от горски пожари и природни бедствия, болести и 

вредители, на територията на община Копривщица“. 

Стойността на проекта е 282 132.67 лв., в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 239 812.75 лв. и 

Национално съфинансиране – 42 319.92 лв.  

Периодът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ.  

В изпълнение на проектните дейности и в съответствие с идентифицираните цели и приоритети на 

местно ниво, на територията на община Копривщица ще бъдат извършени следните  

възстановителни дейности:  

 

1. Почистване на площи за залесяване:  

- ръчно почистване на площи и сечища от храсти, издънки, тръни, къпини и др., чрез изсичането и 

събирането им на купчини или пояси - на обща площ от 523,0 дка, в двадесет и два подотдела;  

- ръчно почистване на сечища от вършина, клони и други отпадъци от сечта чрез събирането им на 

купчини или пояси. 

 

 2. Презалесяване на пострадали гори,  включващо:  

- подготовка на почвата за залесяване: маркиране на площ 523,0 дка в двадесет и два подотдела и   

направа на ръчни прекъснати тераси, на площ 523,0 дка;  

- закупуване, транспорт и временно съхранение на посадъчен материал;  

- залесяване на широколистни фиданки на площ от 523,0 дка. 

 

Главната  цел на проекта е  презалесяване на пострадали гори.  

 

Очаквани резултати: при завършването на предвидените дейности в проекта ще се постигне 

навременно възобновяване на освободените площи с желани, подходящи дървесни видове. Ще се 

предотврати зачимяване на площта или нейното обрастване с храстови и инвазивни пионерни 

видове, които са конкурентна растителност за желаните и ценни местни дървесни видове. Ще се 

повиши устойчивостта на гората на болести, вредители и пожари. 


