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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013    

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:                                                             
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА 
 

 
 

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                      
КЪМ  ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ 

ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”                                            
ОТ  СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ  НА                                                                  

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА 
 
 

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ 
1. Заявление за подпомагане (по образец); 
2. 
 

Копие от документ за самоличност на представляващия юридическото лице с     
нестопанска цел (ЮЛНЦ) или кмета на общината; 

3. 
 

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 
лично от кандидата или заповед на кмета;  

4. Копие от решение на Общинската избирателна комисия; 
5. * Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ПРСР 2007-2013г   

- по Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.; 
6. * Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор; 
7. * 
 

Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца  
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане; 

8. * Копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
9. * 
 
 

Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма  
просрочени задължения издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му 
– оригинал или  заверено копие от кандидата; 

10. 
 

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че  
кандидатът е регистриран по ЗДДС; 

11. 
 

Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите    
на  Общинския план за развитие на община „Тунджа”; 
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Счетоводен баланс за последния отчетен период (не се изисква от кандидати  
общини); 

13. 
 
 

Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със справка 
за  приходите и разходите по видове икономически дейности (не се изисква от  
кандидат – община „Тунджа”); 

14. 
 

Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за  
последния  отчетен период (не се изисква от кандидат- община „Тунджа”); 

15. 
 
 

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за  
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена или  
инвентарна книга; 

16. Копие от документ за собственост и/или ползване, договор за наем на  
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сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират  
машините, съоръженията, оборудването – за инвестиции за закупуване и/или  
инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на  
сградите и/или помещенията, за които не се изисква разрешение за строеж 
съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 
години  след датата на кандидатстване; 

17. 
 
 
 

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на  
въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за     
опазване на околната среда; 

18. 
 
 
 
 
 

Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на   
опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване 
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 
от 11.09.2007г.), само за проекти, включващи инвестиции в местата от 
националната екологична мрежа Натура 2000; 

19. 
 
 
 
 
 
 

Копие от одобрен, идеен и/или технически/работен проект с количествени сметки на 
проектантите към всяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, 
издадено от съответната община, заедно с документ за собственост на  
земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи или  
учредено право на строеж за срок не по-малък от 6 години след датата на  
кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи, за които се  
изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията); 

20. 
 
 
 

Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,     
придружено архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни  
работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за 
устройство на територията); 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.(изм.-ДВ бр.28 от 2012г., в сила от 06.04.2012 г.)  Кандидат, който не е възложител 
по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП в случаите по чл. 23, ал. 4 от Наредба № 25 - 
най-малко три съпоставими независими оферти    в оригинал, които съдържат 
фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на 
издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка   доставка/услуга на 
стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че 
тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща 
стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде 
определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от 
датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от 
техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, 
машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и 
специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни 
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното 
им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и 
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър 
на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да 
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от 
съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС. Офертите се 
придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2а на 
Наредба № 25 Кандидатите посочват избрания оферент; 
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22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(изм.-ДВ бр.28 от 2012г., в сила от 06.04.2012 г.) За кандидат, който не е 
възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4  от ЗОП  в случаите по чл. 23, ал. 5  от 
Наредба № 25- една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на 
търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и 
определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга 
на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, 
че тя е част от доставки/услуги, договорени с един доставчик/изпълнител на обща 
стойност повече от левовата равностойност на    15 000 евро. Цената трябва да 
бъде определена в левове или евро с описан ДДС.   Офертата се издава не по-
късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от 
техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, 
машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и 
специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите -чуждестранни 
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното 
им законодателство.  Оферентите на строително-монтажни работи, местни и 
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър 
на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да   
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от 
съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Офертите се 
придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 2а.  на 
Наредба № 25. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за 
услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка   на оборудване) - обект на инвестицията, с 
определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва 
ДДС; 

23. 
* 
 

(изм.-ДВ бр.28 от 2012г., в сила от 06.04.2012 г.)  За кандидат, който не е 
възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП в случаите по чл. 21, ал. 4 обосновка 
във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена; 

24. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия от договори за предоставяне на услуги  свързани с консултации, разходи за 
архитекти и инженери включващи разходите за предпроектни проучвания,  
подготовка на идеен и/или  работен/технически проект, в обхват и съдържание  
съгласно Наредба № 4 от 2001г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за  
оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания 
към строежите,  строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални 
ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по 
проекта  (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, когато те са  
извършени преди подаване на заявлението за подпомагане ) 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия от разписки и/или фактури за услуги свързани с консултации, разходи за     
архитекти и инженери включващи разходите за предпроектни проучвания,  
подготовка на идеен и/или  работен/технически проект, в обхват и съдържание  
съгласно Наредба № 4 от 2001г. на МРРБ, разходите за изготвяне на доклад за  
оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания 
към строежите,  строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални 
ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по 
проекта, в случаите когато разходите са извършени преди подаване на заявлението 
за подпомагане; 

26. 
 

Количествено - стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен  и електронен   
носител; 

27. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП                                                                                                    
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Документите отбелязани със символа (*) се изискват задължително за кандидати – 
читалища и юридически лица с нестопанска цел.  
 
 
 
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ТУНДЖА 

Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба № 25 на МЗХ                                     
(т.1 от допустимите дейности на Стратегията за местно развитие) : 

1. Разрешение за водоползване /ако ще използва вода/; 

2. Предварителен договор за закупуване на суровина за производство на 
горивата/енергията (когато е приложимо); 

3. Предварителен договор за присъединяване (когато е приложимо); 

4. Доклад от извършено енергийно обследване съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД-
16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за 
енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ, бр. 103 от 2009 г.) (когато е 
приложимо). 

Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 6 от Наредба № 25 на МЗХ                                          
( т.2 от допустимите дейности на Стратегията за местно развитие) : 

 (за кандидати юридически лица с нестопанска цел); 

28. 
 
 
 
 
 

(изм.-ДВ бр.28 от 2012г., в сила от 06.04.2012 г.)  Заверено от възложителя копие 
на документите от проведената съгласно  изискванията на ЗОП процедура за избор 
на изпълнител/и за разходи по чл. 23, ал. 1, т. 5, извършени преди датата на 
подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се кандидатства за 
подпомагане на такива разходи от кандидат, който е възложител по чл. 7, чл. 14а, 
ал. 3и 4 ЗОП); 

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП - заверено 
копие от предварителни или окончателни договори за услуги,  работи, доставки - 
обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. 
В договорите се описва ДДС. Доставчиците или изпълнителите по договорите 
трябва да бъдат регистрирани за местни лица в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията, а за чуждестранни лица трябва да представят документ за 
правосубектност съгласно националното им законодателство. В случаите на 
строително-монтажни работи, изпълнителите местни и чуждестранни лица трябва 
да   бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно 
Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или 
отделни   видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно 
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС; 

30. 
 
 
 

Удостоверение или писмо, издадено от НИНКН, че обектът на инвестицията не е   
недвижима културна ценност (не се представя за дейностите по чл. 4, ал. 1, т. 1 за 
строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища 
и строителството на нови пътища и т. 2, 3 и 4); 

31.* 
        

Декларация към чл. 14, ал. 6, т. 1 (посочена в Приложение № 2б към чл. 14, ал. 6, т. 
1 и  2); 

32. Декларация за нередности. 
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1. Доклад от извършено енергийно обследване съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД-
16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за 
енергийни характеристики и категориите сертификати; 

2. Решение на общински съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за 
подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за 
енергийна ефективност на съответната община. 

Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 9 , буква „б“ от Наредба № 25 на 
МЗХ( т.5, буква „б“  от допустимите дейности на Стратегията за местно развитие) : 
1. Удостоверение за регистрация в Регистъра на доставчиците на социални услуги към 

Агенцията за социално подпомагане (не се изисква от кандидат община “Тунджа“). 
Специфични документи за дейности по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Наредба № 25 на МЗХ                      
( т.6  от допустимите дейности на Стратегията за местно развитие) : 
1. Документ, описващ достъпа до широколентов интернет или описание на конкретен план 

за осигуряване на адекватен достъп до интернет услуги, подписани от законния 
представител на кандидата. 

 
 
Към Заявлението за подпомагане кандидатите прилагат и следните  документи: 
 

1. Приложение № 1- СМР-321  за съответствие на проекта към Стратегията за 
местно развитие на МИГ-Тунджа; 

2. Декларация за наличие или липса на двойно финансиране. 
 
 


