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ПРЕДВАРИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ 

 

Дата на публикуване: 01.02.2019 г. 

 

КЛАСИРАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-8.004 ПО ПОДМЯРКА 8.3 „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ 

ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ“. 

Размер на бюджета съгласно условията за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-630 от 10.07.2018 г.: 14 562 892,00 лв. за 

кандидатите по т. 4 от раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата“ към Условията за кандидатстване. 

 

 

№ 

Рег. № на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименование 

на кандидата 

 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Заявен 

брой 

точки 

Получен брой 

точки след 

предварителна 

оценка* 

Превантивните 

дейности по 

проектното 

предложение се 

осъществяват 

на територия:  

 Проектното 

предложение 

ще 

предпазва от 

пожари или 

вредители и 

болести 

горски 

територии с 

площ:  

 Проектното 

предложение е 

с:  

Превантивните дейности по 

проектното предложение 

нанасят най-малко щети 

към околната среда  

1 
BG06RDNP001-

8.004-0007 

Община 

Симеоновград 

Дейности за 

опазване и 

предотвратяване 

на щети по горите 

от горски пожари  

на територията на 

община 

Симеоновград 

91 91 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

mailto:dfz@dfz.bg
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България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

2 
BG06RDNP001-

8.004-0014 

ОБЩИНА 

САМОКОВ 

Намаляване на 

опасността от 

горски пожари на 

територията на 

община Самоков 

91 91 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

3 
BG06RDNP001-

8.004-0017 

Община 

Етрополе 

“Намаляване на 

опасността от 

горски пожари на 

територията на 

Община Етрополе 

“ 

91 91 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

4 
BG06RDNP001-

8.004-0021 

Община 

Ихтиман 

Намаляване на 

опасността от 

горски пожари на 

територията на 

91 91 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 



 

Стр. 3 от 10 
 

община Ихтиман горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

5 
BG06RDNP001-

8.004-0008 

Община 

Стралджа 

Дейности за 

предотвратяване 

на щети по горите 

от горски пожари 

на територията на 

Община Стралджа 

91 81 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

3 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 20 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

6 
BG06RDNP001-

8.004-0012 

ОБЩИНА 

ИВАЙЛОВГРАД 

„Дейности по 

предотвратяването 

на щети по горите 

от горски пожари 

на територията на 

община 

Ивайловград“ 

91 71 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

2 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 10 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 
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7 
BG06RDNP001-

8.004-0019 

Община Елин 

Пелин 

„Дейности по 

опазване на 

горските 

територии на 

Община Елин 

Пелин“ 

91 71 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

2 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 10 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

8 
BG06RDNP001-

8.004-0029 
Община Плевен 

Защитни 

мероприятия за 

превенция при 

горски пожари в 

община Плевен 

91 71 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 

2 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 10 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

9 
BG06RDNP001-

8.004-0005 

Троянска света 

обител "Успение 

Богородично" 

“ Прилагане на 

комплексни мерки 

за защита от 

горски пожари в 

Троянски 

манастир 

„Успение 

Богородично“” 

86 66 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

0 - точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 
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горски пожари“ 

- 30 точки 

10 
BG06RDNP001-

8.004-0023 
Община Своге 

Съвременни 

мерки за борба с 

горските пожари в 

община Своге 

96 66 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

0 - точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 30 точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 

11 
BG06RDNP001-

8.004-0010 

Община 

Стамболово 

„Дейности по 

предотвратяването 

на щети от горски 

пожари в горите 

на територията на 

община 

Стамболово“ 

91 61 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

над 2 000,01 

ха - 30 точки 
0 - точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

12 
BG06RDNP001-

8.004-0022 

Община 

Лесичово 

Превенция на 

щети по горите на 

Община Лесичово 

от горски пожари 

92 61 

класифицирана 

със среден риск 

от горски 

пожари, 

от 1 000,01 

до 2 000,00 

ха - 20 точки 

3 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 
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съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски 

пожари“- 20 

точки 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 20 точки 

13 
BG06RDNP001-

8.004-0025 

"Туризъм-

Каменов и син" 

ЕООД 

"Инвестиции в 

горите на 

Врачански 

балкан" 

97 61 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

от 1 000,01 

до 2 000,00 

ха - 20 точки 

2 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 10 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

14 
BG06RDNP001-

8.004-0028 
Община Тунджа 

„Изграждане на 

водоем, 

изграждане и 

подобряване на 

горски пътища за 

противопожарни 

нужди, доставка 

на мобилни 

системи за ранно 

откриване, 

локализиране, 

управление и 

контрол на 

пожари, 

монтирани върху 

подвижни 

97 61 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

от 1 000,01 

до 2 000,00 

ха - 20 точки 

2 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 10 точки 

Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 
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платформи (тип 

ремарке) и 

контролирани от 

локални пултове 

за управление“ 

15 
BG06RDNP001-

8.004-0004 

Община 

Угърчин 

Прилагане на 

ефективни мерки 

за борба с 

горските пожари в 

община Угърчин 

86 56 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

0 - точки 

3 бр. 

противопожарни 

дейности, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

план - 20 точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 

16 
BG06RDNP001-

8.004-0015 

Община 

Сунгурларе 

Прилагане на 

мерки за 

превенция от 

пожари в 

общинските гори. 

86 56 

класифицирана 

със среден риск 

от горски 

пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

0 - точки 

4 и повече бр. 

противопожарни 

дейности**, 

заложени по 

утвърден 

горскостопански 

план или 

програма, или 

лесоустройствен 

проект, 

програма или 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 
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горски 

пожари“- 20 

точки 

план - 30 точки 

17 
BG06RDNP001-

8.004-0020 

Община 

Любимец 

Намаляване на 

опасността от 

горски пожари на 

територията на 

община Любимец 

91 41 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

от 500,01 до 

1 000,00 ха -  

10 точки 

0 - точки 
Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 

18 
BG06RDNP001-

8.004-0011 

Община 

Минерални бани 

„Подобряване на 

горските пътища 

на територията на 

община 

Минерални бани, 

област Хасково", в 

землище на 

Сърница, община 

Минерални бани, 

област Хасково и  

подобряване на 

противопожарна 

инфраструктура 

на съществуващ 

водоизточник  за 

борба с пожарите 

в землището на с. 

Сърница, горска 

територия на 

71 31 

над 50%, от 

която е 

класифицирана 

с висок риск от 

горски пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски пожари“ 

- 30 точки 

0 - точки 0 - точки 
Изграждане и подобряване на 

горски пътища - 1 точка 
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община 

Минерални бани, 

област Хасково.“ 

19 
BG06RDNP001-

8.004-0006 

Бачковска света 

обител "Успение 

Богородично" 

“ Интегриран 

проект за 

прилагане на 

мерки за защита 

от горски пожари 

в Бачковска света 

обител „Успение 

Богородично“” 

61 26 

класифицирана 

със среден риск 

от горски 

пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски 

пожари“- 20 

точки 

0 - точки 0 - точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 

20 
BG06RDNP001-

8.004-0027 

Манастир 

"Св.Св. Козма и 

Дамян" 

“ Прилагане на 

противопожарни 

мероприятия в 

горите на 

манастир „Св. Св. 

Козма и Дамян“ ” 

66 26 

класифицирана 

със среден риск 

от горски 

пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

0 - точки 0 - точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 



 

Стр. 10 от 10 
 

според степента 

на риск от 

горски 

пожари“- 20 

точки 

борба с пожарите" - 6 точки 

21 
BG06RDNP001-

8.004-0030 
Община Сатовча 

Предотвратяване 

на щети по горите 

от горски пожари, 

природни 

бедствия и 

катастрофични 

събития на 

територията на 

община Сатовча 

46 26 

класифицирана 

със среден риск 

от горски 

пожари, 

съгласно 

„Разпределение 

на общините на 

Република 

България 

според степента 

на риск от 

горски 

пожари“- 20 

точки 

0 - точки 0 - точки 

"Създаване, подобряване и 

поддръжка на 

противопожарна 

инфраструктура; 

Изграждане/подобряване на 

водоизточници за борба с 

пожарите; 

Строителство/подобряване на 

наблюдателни пунктове за 

борба с пожарите" - 6 точки 

 

 

 

Общ бюджет по процедурата: 14 562 892,00 лв. за кандидатите по т. 4 от раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата“ към Условията за кандидатстване. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура 

могат да подадат писмени възражения до ръководителя на УО НА ПРСР 2014-2020 по реда на чл. 9в, ал. 4 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители в 14-дневен срок от публикуване на настоящия списък. 

 


