
 

Програма за развитие на селските райони 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа 

инвестира в селските райони 
 

Проект: “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ 
 

                На 11.04.2013г. в гр. София , между Държавен фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция и Община Велико Търново се сключи договор за отпускане на 
финансова помощ № 04/223/00246/11.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване 
на неземеделски земи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-
2013г., подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Финансиращ орган:  
Държавен фонд „Земеделие“ ; мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.,  
 
Стойност на проекта: 649 060,66лв 
 
Одобрена субсидия: 454 342,36лв, разпределени, както следва: 
 
372 560,82 от „Европейския фонд за развитие на селските райони“  
81 781,64лв.  Национален бюджет и бюджета на Р.България 
 
Продължителност на проекта: 24 месеца 
 
Място на извършване на инвестицията:  
 
1.Имот № 000460,  с. Хотница, ЕКАТТЕ 77356, 167.784 дка 

 
Предвиждат се следните действия: 
 
1.Подготовка на почвата за залесяване 
1.Година и сезон - есен 2013/2014г. пролет 
2.Категория на почвата: средна 153,40 дка 

 
Схема на почвоподготовка: Почистване на площта - изсичане на отделни храсти, 
единични дървета и нежелан подраст (без материален добив). Остатътъците от 
почистването да се изнасят извън площта за залесяване или да се изгорят. 
Почвоподготовката включва направа на орни пояси с ширина 1, Ом, разстояние между 
поясите 1. Ом и дълбочина З0см (500л.м./дка) 

 
 

 
 



 
2.Залесяване 
1.Година и сезон -- 2014г. - пролет 
2.Метод (садене, сеене) - садене, 
3.Състав на културата - смесена 

 
Използва се репродуктивен материал произведен в съответствие с изискванията на 
Наредба 5. Разстоянието между фиданки при зимния дъб е 0,7 м (Схема на залесяване 
здб: 2,0x0,70 м)., а при планинския ясен и сребролистната липа е 1,0м (Схема на 
залесяване липа: 2,0x1,00 м.).Фиданките се засаждат в малки дупки. Смесването е 
пояснено, като на всеки 5 реда от зимния дъб следват 3 реда от пл. ясен, и 2 реда от ср. 
липа. При нужда за замяна да се използва Червен дъб и Ср. Липа с гъстота 500 бр. дка. 

2.Имот № 000636,  с. Хотница, ЕКАТТЕ 77356, 310.432 дка 

Предвиждат се следните действия: 
 
1.Подготовка на почвата за залесяване 
1. Година и сезон - есен 2013 / 2014г. пролет 
2.Категория на почвата: средна 205,62 дка 
 
2.Залесяване 
1.Година и сезон - 2014г. - пролет 
2.Метод (садене, сеене) - садене 
3.Състав на културата -  смесена 

 
Използва се репродуктивен материал произведен в съответствие с изискванията на 
Наредба 5. Разстоянието между фиданки при зимния дъб е 0,7 м (Схема на залесяване 
здб: 2,0x0,70 м)., а при планинския ясен и сребролистната липа е 1,0м (Схема на 
залесяване липа: 2,0x1,00 м.). Фиданките се засаждат в малки дупки. Смесването е 
поясно, като на всеки 5 реда от зимния дъб следват 3 реда от ясена, и 1 ред от ср. липа. 
При замяна да се използват Червен дъб и Ср,липа с гъстота 500бр./дка. 

 
3.Имот № 000160,  с. Русаля, Местност „Дренака”, ЕКАТТЕ 63416, 449.124 дка 
 
  Предвиждат се следните действия: 
 

Подготовка на почвата за залесяване 
1. Година и сезон - есен 2013/2014г. пролет,  
2. Катег. на почвата: средна 339,04 дка 

 
Схема на почвоподготовка: Почистване на площта - изсичане на отделни храсти, 
единични дървета и нежелан подраст (без материален добив). Остатътъците от 
почистването да се изнасят извън площта за залесяване u да се изгорят. 
Почвоподготовката включва направа на орни пояси с ширина 1,0 м, разстояние между 
поясите 1.0м и дълбочина 30см (500л.м./дка) на 254.04 дка от площта. На останалите 
 
 

 
 



85.00 дка ще се направят ръчни тераси с широчина З0см. дълбочина 25см и разстояние 
между терасите 2,0 м (500л.м./дка). 

 
Залесяване: 
1.Година и сезон - 2014г. - пролет 
2.Метод (садене, сеене) - садене 

  3.Състав на културата -  смесена 
 

Използва се репродуктивен материал произведен в съответствие с изискванията на 
Наредба 5. Разстоянието между фиданки при зимния дъб е 0,7 м (Схема на залесяване 
здб: 2,0x0,70 м)., а при планинският ясен и сребролистната липа е 1,0м (Схема на 
залесяване ясен, липа: 2,0x1,00 м.). Фиданките се засаждат в малки дупки. Смесването е 
пояснено, като на всеки 6 реда от зимния дъб следват 3 реда от ясен, и 1 ред от ср. липа. 
При замяна за промишлена култура от ак. - 500бр на дка. 

 
 

 
 


	2.Залесяване

