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Утвърдил: 

Петър Първанов – Председател на УС на „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“:  /п./ 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.442 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ – 

МЯРКА 6.4„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК  И БЯЛА 

№ Дата на 

получаване  
Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ 

1 19.10.2020 г. Въпрос от: Юрий Николаев  

Ел. поща: nyurton@mail.ru 

Въпрос: 

В връзка с кандидатсване по мярка 6.4, моля, 

поясните следното: 

Аз съм дърводелец. Регистриран като занаятчия. За 

производството на моите продукти купувам 

фасонирана  дървесина след първична преработка, 

която включва операции за рязане, фрезоване и 

сушене. В процеса на моето производство се 

използват същите технологични операции, 

включително сушене. 

Разрешено ли е финансирането в този случай на: 

  сушилнята   

 

Приложение 20 регулира само производството на 

пелети от необработена дървесина и в моя случай 

Отговор на поставените въпроси: 

 

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата, т.13.3.2  

„В рамките на мярката не се финансират дейности, 

насочени към първична преработка на дървесина, в т.ч.: 

2.1 Закупуването, вкл. чрез лизинг, на нови машини и 

оборудване за първична преработка на дървесината, както и 

други работни операции, предхождащи индустриалната 

преработка съгласно „Списък на производствата преди 

индустриалната преработка на дървесината съгласно Обща 

база за статистическите класификации на икономическите 

дейности в рамките на Европейската общност, NACE Rev. 1.1“ 

съгласно Приложение № 20 от документи за информация към 

Условията за кандидатстване: 

1. Машинно обработване  на  дървен материал чрез 

бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или 

развиване; 
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имаме работа с отпадъци от индустриална  

преработка.   

Възможно ли закупуване на машина за 

производство на пелети с капацитет, който не 

надвишава прогнозираното количество отпадъци 

от моите дейности. 

 

2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, 

окрайчване, фасониране и шлайфане; 

3. Сушене и импрегниране на дървен материал; 

4. Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, 

технологични трески,  дървесни пелети и брикети от 

необработени дървени материали, вършина и други 

дървесни отпадъци; 

5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, 

заостряне, пакетиране; 

6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, 

пакетиране.” 

28.10.2020 г. 
2 05.11.2020 г. Въпрос от: Юрий Николаев  

Ел. поща: nyurton@mail.ru 

 

Въпрос: 

        В връзка с кандидатстване по мярка 6.4, моля, 

да поясните следното: 

1. В рамките на мярката не се финансират 

дейности, насочени към първична преработка на 

дървесина. (Приложение № 20 от документи за 

информация към Условията за 

кандидатстване) 

           Моят проект включва закупуване  на нови 

машини и оборудване, необходими за 

индустриалната преработка в крайно изделие  на 

предварително обработена дървесина, включително  

сушилня. 

По същество дейността ми включва вторична 

обработка (индустриална обработка) на дървесен 

материал. 

Отговор на поставените въпроси: 

 

 

Тъй като задавате същите въпроси, допълвайки само по-

подробни описания за начина на технологията на процеса, 

моля, обърнете внимание на отговорите на предходните Ви 

въпроси, особено на текста с удебелен шрифт.  

15.11.2020 г. 
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      Технологичните операции, както при 

първичната обработка, така и при индустриална 

обработка, носят еднакви имена -сортиране, 

рендосване, фрезоване, шлайфане, сушене. Въпреки 

това те се извършват от напълно различни машини и 

производителите имат машини в асортимента си, 

както за първична, така и за вторична обработка. 

Сушилнята в индустриалната преработка на 

първично обработени дървени заготовки се използва 

за последващо сушене на готовите изделия, с цел 

постигане на стандартите за влажност на краен 

продукт.              

В зависимост от изискванията  (БДС EN 13183-

1:2003/AC:2004 Съдържание на вода на фасониран 

дървен материал ,  предявявани към изсушената 

дървесина), влажността може да се класифицира по 

следния начин: 

1. транспортна влажност (18-22 %)  

2.  мебелна влажност (10-15 %) – Такава 

влажност се използва най-често в мебелното 

производство. 

3.  столарска влажност (6-10 %) – Използва се 

предимно за производство на лепени изделия. 

Пред индустриално (първично) изсушаване на 

дървесината по т. 2 и т. 3 до такива ниски нива е 

безсмислено, тъй като е невъзможно да се обработи 

цялото количество  дървесина за кратко време, а при 

съхраняването на дървесината в склада тя ще 

придобие равновесно съдържание на влага.  

Определя се като равновесно, защото зависи от 

влажността на околния въздух, неговата температура 

и надморското равнище.  
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             Освен това, разработената технология за 

производство на основния продукт изключва 

сушенето преди началото на индустриална  

обработка (струговане), тъй като това неизбежно ще 

доведе до появата на микропукнатини, поради 

големия формат на заготовката, но задължително 

изисква сушене и поддържане на необходимите 

условия на температура и влажност на складовото 

помещение на готовите изделия. Сушилните в 

индустриалната обработка и изработването на 

изделия от дърво са неизменна част от целия 

технологичен процес и липсата им, го прави 

невъзможен. 

 

Разрешено ли е финансирането в този случай на: 

 мини вакуум сушилня; 

 

2. Индустриалната  обработка на дървесината 

произвежда голямо количество стърготини. 

Пример: 

        При направата на дъска за рязане шест 

технологични операции са придружени от появата на 

стърготини. Освен това общото му количество може 

да бъде до 30% от изходния материал. 

        Най-добрият начин за обработката му е да се 

правят пелети от него. 

        Приложение № 20 регулира само 

производството на пелети от необработена 

дървесина, а в моя случай имаме работа с отпадъци 

от индустриална  преработка. 
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Възможно ли закупуване на машина за 

производство на пелети с капацитет, който не 

надвишава прогнозираното количество 

отпадъци? 

 

С уважение, 

Юрий Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 


