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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1294/2012, внесена от Даниела Брескан, с германско гражданство, 
относно подкрепа за сектора на горското стопанство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която притежава малък бизнес в сектора на горското 
стопанство в Румъния, за произвеждане на дървен материал за местното население, 
посочва, че намира за трудно да се справя във финансово отношение, поради високата 
цена на оборудването, без да се споменават заплащането и данъците. Тя изтъква, че 
дървеният материал е основна необходимост за хората при готвене и отопление на 
къщите им. В същото време на нея й е невъзможно да увеличи цените, тъй като 
клиентите й в никакъв случай не са заможни. Тя счита, че секторът на горското 
стопанство следва да има право на субсидии по същия начин както и сектора на 
селското стопанство и че двата сектора не се третират по еднакъв начин. Тя би искала 
да се насочи към производството на биомаса и възобновяема енергия. Въпреки това 
обаче се сблъсква с всекидневна тежка битка за запазване на бизнеса си в сектора на 
горското стопанство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Макар че в Договора не се предвижда обща политика на ЕС в областта на горския 
сектор, горите са значима и съществена част от няколко съществуващи и разработващи 
се политики на ЕС. Има дълга история на приноса на ЕС за прилагането на устойчиво 
управление на горите чрез други области на политиките. 
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Освен това, въз основа на принципа на субсидиарност и концепцията за споделената 
отговорност, Стратегията на ЕС за горското стопанство от 1998 г. установява рамка за 
дейности, свързани с горите, в подкрепа на устойчивото управление на горите, на 
базата на координацията на политиките на държавите членки в областта на горите и на 
политиките и инициативите на Общността  по отношение на горите.

Освен това съгласно политиката на ЕС за развитие на селските райони1, държавите 
членки могат, с подкрепата от Европейски земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), да съфинансират различни мерки за финансова подкрепа за сектора 
на горското стопанство: първоначално залесяване, включително първоначално 
създаване на агро-лесовъдни системи, плащания за зони по „Натура 2000“, превантивни 
и възстановителни мерки и други екологични мерки на горското стопанство, както и 
широк набор от инвестиции в управлението на горите и дървопреработвателната 
промишленост. В случай на подпомагане на инвестициите за повишаване на добавената 
стойност на горските продукти, инвестициите, свързани с използването на дървения 
материал като суровина се ограничават до всички работни операции преди 
промишлената преработка и до мащаба на микропредприятия. Политиката за развитие 
на селските райони предлага на държавите членки възможността да получават 
съфинансиране за подобни мерки. Зависи от държавите членки да изберат и да включат 
всяка конкретна мярка в своите национални или регионални програми.

На вносителя на петицията се съобщава, че на национално равнище Румънската 
програма за развитие на селските райони, одобрена от Европейската комисия през юли 
2008 г., включва различни мерки във връзка със сектора на горското стопанство.  
Сред тях има мярка, насочена към увеличаване на добавената стойност на 
селскостопанските продукти и продуктите на горското стопанство. Отпусната сума за 
тази мярка е 957 милиона евро (принос от ЕЗФРСР) и целта й е да вземе мерки по 
отношение на предизвикателствата, пред които е изправен секторът на горското 
стопанство в Румъния, който се характеризира с голям брой дружества, разполагащи с 
недостатъчно оборудване.
Мярката насърчава инвестиции в преработването и маркетинга на продукти на 
хранително-вкусовата промишленост и на горското стопанство (от дървесина и не от 
дървесина), с цел увеличаване на стойността на продуктите чрез съблюдаване на 
условията за качество и безопасност на храните, както и приспособяване към 
изискванията на пазара. 

Предоставя се подкрепа за:
 ново изграждане и модернизиране на 

 покупка, или покупка чрез лизинг, на нови инсталации, машини и 
оборудване за събиране, транспортиране и първична преработка на 
продукти на горското стопанство (от дървен и от друг материал).

Мярката може също така да насърчава производството на въозбновяема енергия от 
биомаса от горското стопанство.

                                               
1 Регламент на Съвета (EО) № 1698/2005
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Освен това Румънската програма за развитие на селските райони включва подкрепа за 
подобряването на икономическата стойност на горите в съответствие с принципите на 
многофункционалната употреба и устойчивото управление.  В рамките на тази мярка се 
предоставя подкрепа за инвестиции в горите, които съответстват на режима на горското 
стопанство и за които са разработени задължителни планове за управление в 
съответствие с националното законодателство.  Отпуснатите за мярката средства са в 
размер на 91 милиона евро, като подкрепата ще бъде предоставяна за инвестиции на 
равнище горско стопанство, с цел да се предприемат действията и мерките, изисквани 
съгласно плановете за управление, или такива, които са пряко свързани с тях, и водят 
до повишаването на икономическата стойност на горите, както и за инвестиции в 
оборудване за прибиране на дървен материал.
Също така Румънската програма за развитие на селските райони включва мярка, 
насочена към първоначалното залесяване на земеделска земя.  Отпуснатата сума по 
тази мярка е 188 милиона евро и целта й е да се подобрят екологичните условия в 
селските райони посредством устойчиво земеползване и управление чрез средствата на 
залесяването. 

В краткосрочен план, предложението на Комисията за Регламент относно развитието на 
селските райони след 2013 г.1 многократно споменава сектора на горското стопанство 
във връзка с подробните приоритети на Съюза в областта на развитието на селските 
райони.  Такъв, например, е случаят във връзка с приоритет 1 (трансфер на знания и 
иновации) и приоритет 5 (ефективно използване на ресурсите и преминаване към 
нисковъглеродна икономика, устойчива на изменението на климата), като и двата са 
тясно свързани с конкурентоспособността. 

Освен това предлаганата мярка „Инвестиции в развитието на горските райони и 
подобряване на жизнеспособността на горите“ е изрично насочена към 
конкурентоспособността на сектора на горското стопанство.  Подкрепата в рамките на 
последния член на тази мярка (който се отнася до „инвестиции в нови технологии в 
областта на горското стопанство и в преработката и маркетинга на продукти на 
горското стопанство”) е изрично достъпна не само за частни собственици на гори, за 
общини и техните асоциации, но и за микро-, малките и средните предприятия. 

Комисията счита, че нейните предложения за периода 2014-2020 г. предлагат широки 
възможности за сектора на горското стопанство и по отношение на този сектор са 
изцяло в съответствие с изискванията на стратегията „Европа 2020”. 

Заключение

Комисията може да потвърди, че политиката на ЕС за развитие на селските райони 
предлага набор от възможности за подкрепа за сектора на горското стопанство. Сред 
тях мярката, насочена към стойността, добавяна към продуктите на селското и горското 
стопанство, изглежда потенциално най-относимия тип инвестиция, от която се 
интересува вносителят на петицията, тъй като тя осигурява възможности за подкрепа за 
малки по размер дружества при преработката на продукти на горското стопанство, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm
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включително генерирането на възобновяема енергия от дървен материал, произвеждана 
от биомаса, получена от горското стопанство. 

Комисията не може пряко да помогне на вносителя на петицията да получи достъп до 
подобна подкрепа, тъй като съгласно споделеното управление за изпълнението на 
програмите на държавите членки за развитие на селските райони отговарят 
компетентните национални органи.  За допълнителна информация, вносителят на 
петицията може да се обърне към управляващия орган на Румънската програма за 
развитие на селските райони (Министерство на селското стопанство и развитието на 
селските райони), който отговаря за определянето на подробни условия за подкрепа 
(например критерии за допустимост и подбор), за обявяването на покани за 
представяне на предложения и за подбора на отделни проекти, които да получат 
подкрепа по Румънската програма за развитие на селските райони.


