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  І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Цел на насоките 

      Настоящите Насоки за кандидатстване целят да предоставят детайлна информация 

за потенциалните бенефициенти  по Стратегията за местно развитие на Местна 

инициативна група –Тунджа ( МИГ-Тунджа), желаещи да реализират своите идеи с 

европейско финансиране по Ос 4 - ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските 

райони (2007-2013). Това е най-практически ориентираното ниво на документация, 

необходима за успешното подаване на предложения за проекти към Стратегията за 

местно развитие. Насоките за кандидатстване предлагат информация относно начина на 

попълване на заявлението за подпомагане и свързаните с него формуляри и документи, 

процедурата за кандидатстване, критериите за избор на проекти, процедурата по вземане 

на решения за финансиране и друга информация, която би могла да бъде полезна на 

потенциалните бенефициенти за успешната подготовка на  техните проектни 

предложения. 

 

  Моля, обърнете внимание, че тези насоки съдържат редица специфични 
изисквания, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР (Ос 4 на Програмата за 
развитие на селските райони) и в частност на Стратегията за местно развитие на 
МИГ-Тунджа, които ги различават в някои аспекти от  положенията, залегнали в 
други  ръководства  и указания по мерките на Програмата за развитие на селските 
райони, за които се кандидатства за подпомагане директно пред Държавен фонд 
„Земеделие”-Разплащателна агенция.  
По тази причина настоящият документ следва да бъде внимателно прочетен още в 
самото начало на подготовката на проектното предложение, за да се избегнат 
грешки при кандидатстването към Стратегията за местно развитие на МИГ –Тунджа. 

 

2. Нормативна база 
     Настоящите насоки за кандидатстване са съобразени с действащата към момента  

нормативна база, както следва: 

 

     А.  Основна нормативна уредба от страна на Европейския съюз:  
 

� РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 НА СЪВЕТА от 21 юни 2005 година  

относно  финансирането на Общата селскостопанска политика; 

� РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1698/2005 НА СЪВЕТА от 20 септември 2005 година  

относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 

� РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1974/2006 НА КОМИСИЯТА  от 15 декември 2006 

година  за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 

1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 

� РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1975/2006 НА КОМИСИЯТА  от 7 декември 2006 



 4 

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 

Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано 

спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони 

� РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година  

за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ; 

� РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 65/2011 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2011 година за  

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 

Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано 

спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони; 

� РЕГЛАМЕНТ  НА СЪВЕТА ( ЕОР ЕВРАТОМ) № 1605/2002  от 25 юни 2002  

година, относно финансовия регламент, приложим за  общия бюджет на Европейските 

общности; 

 

            Б.  Основна национална нормативна уредба 
 

� Програма за развитие на селските райони 2007-2013; 

� Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда  за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  „Прилагане на стратегии за 

местно развитие”  и по мярка   „Управление на местни инициативни групи, придобиване 

на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 

инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013; 

� Наредба № 20 от 7 юли 2008 година на МЗХ  за условията и реда за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 „Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013; 

 

               В.  Основни документи на МИГ-Тунджа  
� Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група –Тунджа за  

периода 2011-2015 година 

 

 Моля, обърнете внимание на това, че изискванията на посочените по-горе 
документи трябва да се спазват от кандидатите, както по време на изготвянето на 
проекта, така и в процеса на неговото изпълнение.Актуалните текстове на посочените 
документи може да намерите на интернет страницата на МИГ-Тунджа 
www.tundzhaleader.org. 
 

3. Подходът ЛИДЕР 
      

Подходът ЛИДЕР е част от генералната политика за развитие на селските            

райони на Европейския съюз. ЛИДЕР  насърчава селските райони да 

търсят   нови  начини да   станат  или  останат  конкурентоспособни,  да 

използват максимално своите ресурси и да преодолеят 

предизвикателствата, пред които са изправени, като застаряващо население, ниско 

качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. 

ЛИДЕР насърчава социално-икономическите партньори да работят заедно, да 

предоставят продукти и услуги, които произвеждат максимална добавена стойност в 

техния местен район. По този начин ЛИДЕР допринася за подобряване на качеството на 
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живот в селските райони  не само за семействата на фермерите, но и за останалото  

население в тях. 

      ЛИДЕР има няколко уникални характеристики, които определят неговата 

стратегическа значимост за прилагането на българската политика за развитие на 

селските райони в периода 2007–2013г. Подходът е основан на разбирането, че 

разнообразието на селските райони изисква планиране и прилагане на стратегии, които 

вземат предвид местната среда и местните ресурси, включително познанията и 

сътрудничество между всички местни участници. ЛИДЕР е подход, основан на 

териториален принцип, който има за цел да идентифицира конкурентните предимства 

на дадена територия и да предложи ефективна стратегия за нейното развитие. 

Териториалният подход е тясно свързан с подхода отдолу-нагоре, който изисква 
местните ключови партньори да бъдат активно въвлечени в определяне на целите на 

местното развитие и прилагането на дейностите. По-доброто познаване от 

заинтересованите партньори на местните потребности и на потенциалите за местно 

развитие може да повиши стойността на интегрираните стратегии за местно развитие 
при използване на  подходите отдолу-нагоре, успоредно с  по-често срещаните 
интервенции отгоре-надолу.  Затова ключът за успешно прилагане на подхода ЛИДЕР са 

добре функциониращите местни инициативни групи (МИГ), които обединяват всички 

публични, частни и граждански организации, действащи на дадена територия.  МИГ 

играят централна роля в развитието на подхода отдолу-нагоре като вземат решения за 

приоритетите, проектите и мобилизират местните общности. МИГ трябва да разполагат 

с всички необходими инструменти за управление, вкл. и добре дефинирани стратегии за 

местно развитие, за да могат да управляват ресурсите и процеса на местно развитие. 

Подходът ЛИДЕР използва много-секторния подход при планирането и прилагането на  
стратегии за местно развитие, основана на взаимноизгодно сътрудничество между 

местните заинтересовани страни от различни сектори на местната икономика. 

Взаимодействието между различните сектори – икономика, култура и околна среда, 

спомага за повишение на местната конкурентоспособност. Създаването на мрежи и 

укрепването на взаимодействието между секторите осигурява добавена стойност на 

типичните за дадена територия продукти и услуги. Подходът ЛИДЕР е ориентиран към 
иновации – нови форми на използуване на местните ресурси, разработване на нови 

продукти, нови методи и нови начини на организиране и предоставяне на нови отговори 

на проблемите и слабите страни на селските райони. Работата на местните инициативни 

групи в мрежа и сътрудничеството, водят до допълнителни ползи за селските райони, 
чрез трансфер на знания и добри практики, както и прилагане на съвместни проекти, 

подпомагащи постигането на целите на местното развитие.  

     Ценността на  подхода ЛИДЕР проличава от множеството стойностни проекти, 

подпомогнати в последните години в страните-членки на ЕС, които имат реално 

влияние върху всекидневния живот на хората, живеещи в селските райони. Те са  израз 

на  разнообразието и творческия характер на стратегиите за развитие на селските 

райони, въведени от МИГ в различни региони на Европа.                    

      Макар и с над 20 годишна история в Европа, на практика прилагането на подхода  

ЛИДЕР в България стартира от 2009 година с финансирането  на подготовката на 

стратегии за местно развитие (в рамките на подготвителни проекти по Ос 4 на  ПРСР 

2007-2013 г.)  и впоследствие от 2011 година  финансиране на  прилагането на първите  

одобрени  Стратегии за местно развитие.  Финансирането  на подхода  ЛИДЕР в  

България  се осъществява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони чрез мерките по Ос4 на Програмата за  развитие на селските райони 2007- 2013 

година. 
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4. Местна инициативна група –Тунджа 
 

 Местна  инициативна   група –Тунджа  ( МИГ-Тунджа )  е  учредена от 25        

 физически и юридически  лица по реда и  при условията на Закона за   

 юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване     

на общественополезна дейност със седалище село Генерал Инзово, 

община „Тунджа“, област Ямбол, улица „Св.Св. Кирил и Методий” № 9.  Създадена като 

публично-частно партньорство във връзка с прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата 

за развитие на селските райони (2007-2013), МИГ-Тунджа е независима и доброволна 

организация на представители на местните власти, стопанския и нестопанския сектор  

от територията на община „Тунджа”, която се основава на принципите на равенството и 

взаимопомощта 

        Мeстна инициативна група – Тунджа осъществява своята дейност  на територията на 

община „Тунджа”, област Ямбол, Република България. Територията на МИГ-Тунджа 

изцяло съвпада с административните граници на община „Тунджа” и обхваща всичките 

44 населени места в общината 

    Административният офис на МИГ-Тунджа се намира в село Генерал Инзово, община 
Тунджа, област Ямбол ,  ул. „Опълченска” № 2, ет.2. 

      Управлението на МИГ-Тунджа се  извършва от колективен управителен орган – 

Управителен съвет, чиито правомощия са уредени  в  Устава на Сдружението.      

Управителният съвет  се състои от 9 души и е избран от Общото събрание измежду 

членовете на МИГ-Тунджа. Формиран  е така, че да се гарантира представителност на 

всички сектори на територията на МИГ-Тунджа – местни власти, стопански и 

нестопански сектор, при спазване на изискванията на  чл. 62 т.1 буква  “б“ на Регламент 

(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година. Четирима от членовете на 

УС са представители на общинската власт, трима на стопанския сектор и  двама на 

нестопанския сектор . Оперативното управление и прилагане на Стратегията  за местно 

развитие се осъществява от оперативен управленски и изпълнителен екип в състав, 

сформиращи звеното за администриране на проекти по Стратегията за местно развитие.    

       На фиг.1 е показана организационната схема на МИГ-Тунджа. 
 

        

 

Фиг.1 Органограма на МИГ-Тунджа 

Управленски и оперативен щатен персонал  
(Звено за администриране на проекти по СМР) 

 

Експерт по прилагане на 
дейностите на СМР 

Счетоводител 

Общо събрание на 
 МИГ-Тунджа 

  

Управителен  съвет  
 
 

Изпълнителен 
директор 

Асистент 

Комисия за избор на проекти 
 

Други помощни органи 
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      МИГ-Тунджа администрира изцяло прилагането на Стратегията за местно 
развитие и носи пълната отговорност за избора на предложения за проекти и 
тяхното договаряне.  Оперативно това се извършва от Управителния съвет и Звеното за 
администриране на проекти по Стратегията за местно развитие, чрез прилагането на 

ясно разписани процедури, свързани с  избора на дейности от МИГ-Тунджа при 

изпълнението на Стратегията за местно развитие. 

 
5.Стратегия за местно развитие на МИГ-Тунджа 

 

Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа е основният 

инструмент за прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на 

община „Тунджа” като част от политиката за развитие на селските 

райони за периода  2007-2013 година.         

Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие 

на територията на МИГ-Тунджа  чрез прилагането на интегрирана  Стратегия за местно 

развитие  за периода са определени на основата на прилагането на подхода „отдолу-

нагоре” съгласно установените нужди, идентифицирани от анализа на настоящото 

състояние, SWOT анализа, анализа на тенденциите и процеса на информиране и 

консултации  със заинтересованите страни в района на действие на МИГ-Тунджа и при 

отчитане измеренията на хоризонталните политики на Европейския съюз.  Стратегията 

за местно развитие ма МИГ-Тунджа  създава  предпоставки за:  

 Балансирано икономическо развитие, намаляване на неравенството и 

засилване  на социалната сплотеност на местните общности; 

  Създаване на работни места и увеличаване на възможностите за заетост; 

 Лансиране на равни възможности за жените, младежите и уязвимите групи от 

населението; 

 Подпомагането на иновативното предприемачество и на пренасянето на ноу-

хау  и желание за оползотворяването на сравнителните преимущества и на 

богатите ресурси на района; 

 Взаимното допълване и сътрудничество между различните сектори на 

местната икономика; 

 Производството на качествени местни продукти, увеличаване на 

посещаемостта на територията и запазване на привлекателността й. 

    По-такъв начин Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа насочва местното 

развитие към ефективно оползотворяване на природните ресурси и културно - 

исторически дадености с цел превръщането на територията на действие на Местната 

инициативна група в район за производство на земеделска продукция с високо качество 

и екологична чистота, диверсифицирана икономика, качествена  и социално –достъпна 

жизнена среда и  развити  алтернативни форми на туризъм със специфична местна 

идентичност.  

     Общо за периода до 2013 година,   следва да бъдат договорени като безвъзмездна 

финансова помощ  за проекти към Стратегията за местно развитие средства в размер на   

3 085 000 лева.   Финанансирането е осигурено в рамките на сключения от МИГ-Тунджа 

договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”                 

№ РД-50-141от 13.10.2011  за предоставяне на предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по  мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  и мярка   431-1 

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на 



 8 

обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие” на ПРСР 2007-2013 год. 

      На фиг.2 са изобразени основната стратегическа цел,  приоритетите  и 
специфичните цели на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа. Тяхното 

постигане ще  създаде  необходимите предпоставки за развитие, които да засилят  

икономическата активност в  съчетание с опазването на естествената и социалната среда 

на територията.   

 

 

 

  ПРИОРИТЕТИ  И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

ПРИОРИТЕТ 1 
Балансирано, устойчиво и природоопазващо икономическо развитие и 
повишаване заетостта на територията на МИГ-Тунджа 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  1 

Производство на качествени традиционни земеделски продукти и увеличаване 

на добавената стойност и   конкурентоспособността им, чрез използването на 
съвременни методи и техники на производство, преработка, стандартизация, 

сертифициране, обозначение и пласирането на вече съществуващи и  на нови 

пазари; 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  2 

Диверсификация на икономическите дейности, подобряване и укрепване на 

бизнес климата и създаване на предпоставки, стимулиращи  

предприемачеството и развитието  на новаторски и съвременни бизнес 

инициативи и мрежи за сътрудничество; 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  3 

Защита и опазване на  околната среда и рационално управление на местните 

природни ресурси, като основен определящ елемент, свързан с развитието на   

местната икономика. 

ПРИОРИТЕТ 2 
Изграждане на  качествена и социално-достъпна жизнена среда, успешен 
брандинг на територията на МИГ-Тунджа  и повишаване на  нейната 
посещаемост  

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  4 

Съхранение и развитие на  културно-историческото  наследство, традиции, 

обичаи и занаяти, тяхното икономизиране  и формиране на специфична 

идентичност на територията като дестинация, свързана с развитието на 

различни алтернативни  форми на туризъм; 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  5 

Формирането на благоприятни и привлекателни условия за живот  на  

местното население, с акцент на малките населени места  и  преодоляването 

на социалната и икономическа  изолация  на уязвими групи от населението 

(основно жени и  младежи), с оглед на  промяна на неблагоприятната 

тенденция, свързана  с прираста и миграцията на населението. 

ПРИОРИТЕТ 3 
Укрепване на местната общност и изграждане на капацитет за устойчиво  
развитие на територията на МИГ-Тунджа 

СПЕЦИФИЧНА 
ЦЕЛ  6 

Повишаване на обществената активност и подобряване капацитета на местните 

общности за планиране и управление на развитието на  територията чрез 

прилагане на подхода „отдолу –нагоре”, развитието на 

вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество и въвеждането  

на добри практики. 

 
Фиг. 2.  Стратегическа цел,  приоритети и специфични цели на Стратегията за 

местно развитие на МИГ-Тунджа 
 

      СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

Превръщането на територията  на МИГ-Тунджа  в  район за производство на земеделска 
продукция с високо качество и екологична чистота, диверсифицирана икономика и 

качествена социално–достъпна жизнена среда. 
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 Моля, обърнете внимание на това, че всички проекти, подавани към 
Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа трябва да допринасят за постигането 
на общата стратегическа цел, чрез дейности, способващи за постигането на поне 
една или повече от специфичните цели на Стратегията за местно развитие в 
зависимост от характера на проекта. Проектите, които не отговарят  на това условие 
няма да  получат финансиране по Стратегията за местно развитие. 
      
   Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа включва дейности по мерки от 

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), допринасящи за постигането 

на специфичните цели, приоритети и основната стратегическа цел за развитие на 

територията за периода до 2015 година. Това са мерки, които са насочени към 

постигането на конкурентоспособност;  опазването на околната среда; повишаването 

качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности; 

междутериториалното и трансгранично сътрудничество и управлението на МИГ, 

придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията. 

    Следните мерки от ПРСР 2007-2013 година, по които могат да бъдат подавани 

проектни предложения  са включени в Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа : 
 

1.                                                Код на мярката : 121 
Наименование 
на мярката 

Модернизиране на земеделските стопанства 
 

2.                                                Код на мярката : 123 
Наименование 
на мярката 

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 
 

3.                                                Код на мярката : 226 

Наименование 
на мярката 

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 
дейности 
 

4.                                                Код на мярката : 311 
Наименование 
на мярката 

Разнообразяване към неземеделски дейности 
 

5.                                                 Код на мярката : 312 
Наименование 
на мярката 

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 
 

6.                                                Код на мярката : 313 
Наименование 
на мярката 

Насърчаване на туристическите дейности 
 

7.                                                Код на мярката : 321 
Наименование 
на мярката 

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 
 

8.                                                Код на мярката : 322 
Наименование 
на мярката 

Обновяване и развитие на населените места 
 

 

Настоящите насоки за кандидатстване описват подробно правилата и реда за 

кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности” 
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  ІІ. ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА 
МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ТУНДЖА 
 

1. Конкретни цели и обхват на мярката 
 

      Заложената в Стратегията за местно развитие мярка 226 „Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни дейности” има за цел : 

�   Възстановяване на горите, повредени от горски пожари и други природни  

бедствия; 

���� Подобряване на превантивни дейности за борба с горските пожари 

 Географски обхват на мярката:  цялата територия на МИГ-Тунджа.  

 Обхват на инвестициите по мярката: общински и частни гори.  

 Горите на територията на МИГ -Тунджа са класифицирани със среден риск от горски 

пожари. 

 

2. Общи изисквания към проектите 
 

���� Проектите следва да бъдат съобразени с актуалния към момента на  

кандидатстване текст на  изискванията на  Наредба № 20 от 7 юли 2008 год. на МЗХ за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  

“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.  и Наредба № 23 на МЗХ от 

18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка „Прилагане на Стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление 

на Местни инициативна групи, придобиване на умения и постигане на обществена 
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активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013г. 

���� Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ- 

Тунджа, съвпадаща с административните граници на община  „Тунджа”; 

���� Проектите, представени от община „Тунджа”  са допустими за подпомагане в  

случай, че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за 

развитие, приет с решение на общинския съвет; 

���� За  презалесяване  се  използват  само  дървесни  видове  според   типа  на  

месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове; 

���� Проекти с включени превантивни дейности ще  се  подпомагат  при условие,  

че са предвидени в действащ лесоустройствен проект, план или програма; 

���� Нов проект от кандидат, получил финансова помощ по мярка 226 може да бъде  

подаден само  след подаване на заявление за окончателно плащане по предишния 

проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на Наредба № 20 от 

07.07.2008 година или при условията и реда за кандидатстване по мярка 226 от 

Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.  Това условие не важи за проекти на 

община „Тунджа”;   

���� Не  се  предоставя  финансова  помощ  за проекти,  оказващи  отрицателно 

въздействие върху околната среда; 

���� Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната  

екологична  мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за 

защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните 

подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените 

ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението 

им; 

���� Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, за  

които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална 

несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие 

с целите и условията на съответната мярка; 

���� Не се предоставя финансова помощ по Стратегията за местно развитие, при 

условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от 

националния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз; 

���� В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се  

предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от 

МИГ, с изключение на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни 

услуги, архитекти и инженери; 

���� По отношение на разходите, свързани с възлагане на външни изпълнители  

и /или  доставчици се  прилагат  изискванията на  чл. 12а   от  Наредба  №  23  от                             

18 декември 2009 г на МЗХ  и, където е приложимо, Закона за обществените поръчки;                     

���� Одобрените проекти следва да бъдат изпълнени в  срок до 24 месеца от  

подписване на тристранния договор между кандидата, МИГ-Тунджа и Държавен 

фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ.  Крайният срок за изпълнение и отчитане на проектите е до 30 юни 2015 година. 

 

3. Допустими кандидати 
 

     За подпомагане  могат да кандидатстват : 

���� Физически лица, еднолични търговци и юридически лица,  собственици на  

гори и земи от горския фонд  на територията на МИГ-Тунджа; 



 12 

���� Община „Тунджа” като собственик  на гори и земи от горския фонд на гори на  

територията на МИГ-Тунджа; 

���� Държавни  горски  стопанства  (ДГС),  държавни  ловни  стопанства  (ДЛС),  

дирекции на национални паркове и научноизследователски горски стопанства, 

управляващи гори от държания горски фонд на територията на МИГ-Тунджа,                              

които отговарят на следните условия:  

1. Юридическите лица и еднолични търговци да са регистрирани по Търговския 
закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; 

2. Едноличните търговци и юридическите лица, с изключение на регистрираните 
по Закона за вероизповеданията да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията; 

3. Да са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка  допустима за 
подпомагане дейност; 

4. Да провеждат съответните процедури за избор на изпълнител на дейностите, за 
които се кандидатства за подпомагане по реда на чл. 12а   от  Наредба  №  23  от                             

18 декември 2009 г на МЗХ  и, където е приложимо по реда на Закона за обществените 

поръчки (в случаите, когато се явяват възложители по смисъла на ЗОП); 

5. Да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие"; 
6. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са 

обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, община «Тунджа» и 

юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;  

7. Да не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, 
община «Тунджа» и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията; 

8. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на 
община «Тунджа». 

 

 Моля, обърнете внимание на това, че по отношение на кандидатите се прилагат 
и следните две важни условия: 
1. Да имат постоянен адрес – за физическите лица, и седалище – за еднолични  

търговци и юридическите лица на територията на МИГ-Тунджа; 
2. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци,  

имащи клон на територията на МИГ-Тунджа, ако юридическите лица или едноличните 
търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ-Тунджа. 
     Проектите, представени от кандидати, неотговарящи на тези условия ще бъдат 
отхвърлени като недопустими по Стратегията за местно развитие. 
 

 Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ 

получателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попадат в 

някоя от категориите, определени в чл.93, параграф 1, чл.94 и чл.96, параграф 2 

буква”а” от РЕГЛАМЕНТ  НА СЪВЕТА ( ЕОР ЕВРАТОМ) № 1605/2002  от 25 юни 2002  

година, относно финансовия регламент, приложим за  общия бюджет на Европейските 

общности; 

 Не са допустими за подпомагане кандидати/получатели на помощта: 

� При които кандидатът/получателят на помощта – физическо лице, или  

представляващият кандидита/получателя на помощта едноличен търговец, търговско 

дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган, както и 

временно изпълняващ такава длъжност, вкл. прокурист или търговски пълномощник, е 

свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична 
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длъжност в управляващия орган или Разплащателна агенция, което е участвало при 

одобряването на заявлението за подпомагане. 

� Които попадат в случаите по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване  

и установяване на конфликт на интереси 

 

4. Допустими дейности 
 

� Финансова помощ се предоставя за инвестиции на територията на МИГ-Тунджа  

във  възстановителни по отношение на горския фонд дейности; 
� Финансова помощ се предоставя за инвестиции на територията на МИГ-Тунджа   

в гори  (горите на територията са класифицирани със среден риск от горски пожари)  за 

превантивни по отношение на горския фонд дейности. 

           Превантивните дейности, трябва да са в съответствие с утвърден лесоустройствен 

проект и/или с утвърдени планове и проекти по глава четвърта от Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) за гората, с която се кандидатства. 

 

При изпълнение на дейностите кандидатите се ръководят от  изискванията на: 

1. Закона за горите; 

2. Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника; 

3. Закона за защитените територии; 

4. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по 

поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и 

контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии- изключителна 

държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.); 

 5. Наредба № 2 от 2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури                               

(ДВ, бр. 15 от 2009 г.); 

6. Наредба № 30 от 2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни 

мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (ДВ, бр. 71 от 2003 г.); 

7. Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, 

вредители и други повреди (ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г.)”.; 

8. Наредба № 6 от2004 г. за устройството на горите и земите от горския фонд и на 

ловностопанските райони в Република България (ДВ, бр. 27 от 2004 г.); 

9.  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.); 

10. Наредба № 39 от 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (ДВ, 

бр.38 от 2006 г.). 

 

5.  Допустими разходи 
 

А. Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане 
целите на мярката  по отношение на възстановителните дейности: 
1. Почистване на площи  в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с 

цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване; 

2. Презалесяване на пострадалите гори; 

3. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, 

пострадали от неблагоприятни природни въздействия. 

Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изработване на  

технологичен план за залесяване, по т.2. 

При изготвяне на технологичен план за залесяване се предвижда използването на  
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местни видове с ниска степен на опасност от пожар, като това изрично се упоменава в 

него, а когато се налага смесване, то трябва да бъде пояснено. 

 

Б. Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за постигане 
целите на мярката  по отношение на превантивните дейности: 

1. Създаване или  подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни 

прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици; 

2.  Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, съгласно 

Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в 

горския фонд и опазване на горите от пожари; 

3. Изграждане и подобряване на  водоизточници за борба с пожарите; 

4. Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за 

наблюдение и комуникации; 

 5. Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в 

широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения. 

         

В.  Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля: 
 1. Левовата равностойност на 150 евро/ха за почистване на площи в гори, пострадали от 

пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено 

възобновяване; 

 2. Левовата равностойност на 1890 евро/ха за създаването на иглолистни култури при 

презалесяваното на пострадали гори; 

3. Левовата равностойност на 3030 евро/ха за създаването на широколистни култури при 

презалесяваното  на пострадали гори; 

4. Левовата равностойност според процента на смесване – за създаването на смесени 

култури при презалесяване на пострадали гори; 

5. Левовата равностойност на 1 евро/куб.м. при създаване и подобряване на депа за 

съхранения на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни 

въздействия. 
 

6. Недопустими разходи 
 

 Финансова помощ не се предоставя за разходи за: 

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 

2. закупуване на земя и сгради; 

3. за данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет 

действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък 

съгласно чл.3, ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност; 

4. лизинг, с изключение на финансов лизинг; 

5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка; 

6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви; 

7. принос в натура; 

8.  доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е 

изпълнил условията и реда на чл. 17, ал. 3 от Наредба 20  от7 юли 2008 на МЗХ; 

9. закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност; 

10. инвестиции, които представляват "обикновена подмяна", с изключение на случаите 

на презалесяване; 

11. плащания в брой, с изключение на разходи по застрахователни премии; 
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12. лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в 

случаите на финансов лизинг; 

13. закупуване на активи по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 5 чрез финансов лизинг, когато не са 

спазени условията на чл. 4, ал. 6; 

14. инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на 

помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката; 

15. които е установено нарушение на изискванията на чл. 14, ал. 2 и/или 3. 
 

 
7.Финансови параметри на проектите и размер на финансовата помощ 
 

� Финансови параметри на проектите 
Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по 

проекта  е левовата равностойност на 1 000 евро. 

Максималният размер на  общите допустими разходи, за които се кандидатства по 

проекта   е левовата равностойност на 50 000 евро. 

 

���� Размер на финансовата помощ   
 Финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи по проекта. 

  

8.Общ размер на финансовата помощ по мярката 
 

      Общият размер на финансовата помощ по мярка 226 „Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни дейности”  за периода на изпълнение на 

Стратегията  за местно развитие е 125 000 лева. Финансова помощ се предоставя в 

рамките на одобрените в бюджета на Стратегията местно развитие   средства  по мярката 

и съобразно бюджета, определен в съответната покана за кандидатстване. В 

съответствие с финансовия  план на Стратегията целият размер на финансовата помощ  

по мярка 226 следва да бъде договорен в рамките на 2012 година. За 2013 година не се 

предвижда прием на проекти. 

      
      9. Начин на кандидатстване и избор на проекти за финансиране 

 

      Предоставянето на безвъзмездна  финансова помощ по мярка 226 от Стратегията за 

местно развитие на МИГ-Тунджа се извършва чрез открита процедура за конкурентен 

избор на проекти с определен срок за  кандидатстване.  Кандидатстването  става по реда 

и условията, определени в Стратегията за местно развитие на МИГ –Тунджа и при 
отчитане на актуалните към момента на кандидатстване текстове  на  Наредба № 20 на 
МЗХ от  7 юли  2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по мярка  “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. и 

Наредба № 23 на МЗХ от 18 декември 2009 г. за Условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на Стратегии за местно развитие” 

и по мярка „Управление на Местни инициативна групи, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни 

групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013г. 
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 Моля, обърнете внимание на това, че  проектите по мярка 226, подавани към 
Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа трябва да бъдат съобразени с 
изискванията на посочените по-горе документи. Препоръчваме на кандидатите, 
преди да пристъпят към подготовка на проекта и попълване на заявлението за 
подпомагане да се запознаят задълбочено с тяхното съдържание.                          
Актуалните текстове на документите може да намерите на интернет страницата на 
МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org. 

 
     
     
 
 9.1.Обща информация - основни стъпки за кандидатстване 
 
    Основните стъпки за кандидатстване с проекти по  мярка 226 от Стратегията за 
местно развитие на МИГ-Тунджа са схематично показани на фиг.3. 
    Стъпка 1. Подготвяният от кандидата проект директно трябва да е насочен към 
постигане на : 

� Основната цел на  Стратегията за местно развитие -   „Превръщането на  

територията  на МИГ-Тунджа  в  район за производство на земеделска продукция с високо 

качество и екологична чистота, диверсифицирана икономика и качествена социално–

достъпна жизнена среда”; 

� Приоритет 1  -  „Балансирано, устойчиво и природоопазващо икономическо  

развитие и повишаване заетостта на територията на МИГ-Тунджа”; 

� Специфична цел 3 -  „Защита и опазване на  околната среда и рационално  

управление на местните природни ресурси, като основен определящ елемент, свързан с 

развитието на   местната икономика; 

� Целите на мярка 226  -  Възстановяване на горите, повредени от горски  

пожари и други природни  бедствия;   Подобряване на превантивни дейности за борба с 

горските пожари.   

Стъпка 2. Съобразено с постигането на  целите по мярката в Стратегията за местно 
развитие са описани и конкретните дейности, които са допустими за финансиране. В 

своето проектно предложение кандидатът трябва да включи само  допустими за 

финансиране по мярката дейности. Допустимите по мярката дейности за посочени  в 

точка 4 от настоящите насоки; 

Стъпка 3. Внимателният прочит на Стратегията за местно развитие и приложимите към 
мярката и подготовката на проекта наредби, ще помогне на кандидата да избегне грешки 

при изготвяне на проектното  предложение, които биха могли да доведат до неговото 

отхвърляне или занижено качество на проекта, оказващо негативно влияние при  

техническата  експертна оценка; 

Стъпка 4. След като кандидатът е направил своя избор е необходимо да разработи 
проект в идейна/работна фаза, заедно с количествено стойностни сметки към него; 

Стъпка 5. Кандидатът следва да пристъпи към подробно запознаване със Заявлението 
за подпомагане и да започне да набавя всички общи и специфични документи, посочени 

като приложение към заявлението.  Тази стъпка в повечето случаи се подценява от 

кандидатите, а набавянето на повечето от документите отнема немалко време. 

Желателно е да се пристъпи към попълване на заявлението, едва след като са налице 

всички необходими документи, тъй като може да се окаже, че някой от документите не 

може да бъде набавен; 
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 Моля, обърнете внимание на това, че липсата на някой от задължителните и 
специфични документи води до отпадане на  проектното предложение на етап 
”Проверка за административно съответствие”. Процедурата за проверка на  
административното съответствие на проектите, подадени по мерките на Стратегията 
за местно развитие на МИГ-Тунджа, не предвижда възможност липсващи документи 
да бъдат изискани и представени от кандидата допълнително.  
 
Стъпка 6. Попълненото и напълно комплектовано заявление се подава от кандидата в 
офиса на МИГ-Тунджа лично или от упълномощено за целта лице; 

 

 

 

Фиг.3  Основни стъпки за кандидатстване с проекти мярка 226 от Стратегията за 
местно развитие на МИГ-Тунджа 

 

 

Стъпка 2 
Избор 

дейности по 

мярката 
 

Стъпка 1  
Цели на 

Стратегията и 

цели на 

мярката 

Стъпка 10 
 

Изпълнение на 

проекта 

Стъпка 9 
 

Подписване на 

договор 
Стъпка 8 
Одобрение 

или 

отхвърляне на 

проекта 

Стъпка 7 
Проверка / 

разглеждане на 

документи в 

МИГ и  ОРА 

Стъпка 6 
Кандидатстване 

в МИГ със  

попълненото 

заявление 

Стъпка 5 
Набавяне на 

необходимите 

документи 

Стъпка 4 
 

Изработване на 

проект и КСС 

Стъпка 3 
Подробно 

запознаване със 

СМР и 

приложимите 

наредби  

КАНДИДАТИ: 
Физически лица, 
Юридически лица, 
собственици на гори; 
Община „Тунджа”,  

ДГС, ДЛС, 
национални паркове, 

НИГС 
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Стъпка 7. Комисията за избор на проекти  извършва проверка за административно 
съответствие и допустимост, техническа експертна оценка, класиране и избор на 

проекти за финансиране и предоставя информацията за това на Областна разплащателна 

агенция   за последваща проверка за съответствие на избора на проекти с процедурите, 

описани в стратегията за местно развитие,критериите за допустимост на кандидата, 

критериите за допустимост на проекта и планираните разходи, липсата на двойно 

финансиране и изкуствено създадени условия; 

Стъпка 8.  В зависимост от резултатите от извършената от Областна разплащателна 
агенция проверка Управителния съвет на МИГ-Тунджа взема решение за окончателното 

одобряване на проектите и информира писмено кандидатите за своето решение; 

 

Стъпка 9. С одобрените кандидати се подписва договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. Договори се сключват само за одобрени проекти и 

размер на финансовата помощ, за които има потвърждение от Областната 

разплащателна агенция и решение на УС и при условие, че кандидатът е представил 

всички  документи, необходими за сключване на договора; 

Стъпка 10. Изпълнението на проекта се извършва в съответствие със сключения 
договор и  Наредба № 23  на МЗХ от 18 декември 2009 година. 
 
 9.2. Заявление за подпомагане 
 
     Кандидатите, желаещи да получат безвъзмездна финансова помощ за проекти по 
мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 

попълват Заявление за подпомагане. Формулярът на Заявлението за подпомагане  е 

съобразен със структурата на  формуляра  на заявлението за кандидатстване   - 

актуалният към момента на публикуване на  съответната покана по мярка 226  текст на  

приложение № 3 към Наредба № 20 на МЗХ от  7 юли  2008 год. за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  “Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на 

селските райони  2007 - 2013 г  (Приложение № 3 към чл. 21, ал. 1). Формулярът на 

Заявлението за подпомагане  може да бъде изтеглен от интернет-страницата на МИГ-

Тунджа www.tundzhaleader.org като част от пакета документи за кандидатстване или 

получен в електронен вид в офиса на МИГ-Тунджа. 

 

  Моля, обърнете внимание на това, че ако нанесете промени в стандартния 
формуляр за кандидатстване, вашата кандидатура ще бъде отхвърлена. 
 

  Заявлението за  кандидатстване  трябва да бъде попълнено на компютър или пишеща 

машина  на български език,  внимателно и максимално ясно, така че да може да бъде 

оценено правилно.  Заявления, попълнени на ръка няма да се приемат. 

 

 За всяка една от обявените покани за избор на проекти  един  кандидат може да 
подаде само едно Заявление за подпомагане. 
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 9.2.1. Попълване на заявлението 
 
Заявлението за подпомагане, наричано от тук нататък Заявлението, се състои от полета 

на заглавната страница, носещи служебна информация и които не се попълват от 

кандидата,   три основни раздела: ДАННИ ЗА КАНДИДАТА, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, 
ДЕКЛАРАЦИИ И ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ. Неразделна част от Заявлението, с което е  
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  НА ПРОЕКТА СЪС СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА МИГ–ТУНДЖА (Приложение 1-СМР-226),  даващо информация за съответствието на 
проекта със стратегическата цел , приоритетите и специфичните цели на Стратегията за 

местно развитие и индикаторите за мониторинг и оценка на проектите по мярка 226 

“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” и 

цялостното прилагане на Стратегията за местно развитие.  
 
ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА  

Полетата в заглавната страница на Заявлението, обозначени като: 

“Идентификационен номер”, „Име и подпис на експерта на МИГ-Тунджа” 

“Дата/час/минута” и “Печат на МИГ”-Тунджа” не се попълват от кандидата. 
Информацията в тях е за служебно ползване и се попълва от експерта в МИГ -Тунджа, 
който приема заявлението за подпомагане. 

„“Идентификационен номер”, “Дата/час/минута” и “Печат на ОДФ – ПСМП” не се 
попълват от кандидата. Информацията в тях е за служебно ползване и се попълва от 
експерта в  Областна дирекция на фонд „Земеделие”. 

 

Раздел  ДАННИ ЗА КАНДИДАТА. ОСНОВНИ ДАННИ 
В този раздел се представят основни данни и информация за кандидата (име на 

кандидата, юридически статут, регистрация, вписвания и др.), данни за обслужващата 

банка, данни за упълномощено лице, в случай че документите не се подават лично от 

лицето, представляващо кандидата, информация за финансовите подпомагания до 

момента на кандидатстване, информация за искани междинни плащания и информация 

за сумата, за която се кандидатства с този проект.  Данните, които се представят от 

кандидата трябва да бъдат точни, ясни и в съответствие с легитимните документи, 

касаещи съответната информация.  

 

      При попълването на полетата в секция “ОСНОВНИ ДАННИ”  да се има предвид 
следното: 

� В ред  “Име на кандидата” се посочва пълното наименование на кандидата  

съгласно съдебната регистрация  или акта за възникване към датата на кандидатстване.  

� В ред “Юридически статут” се посочва правната форма на кандидатстващата  

организация   (напр. Община,  Едноличен търговец, Юридическо лице с нестопанска 

цел, читалище); 

� В ред “Единен идентификационен код към агенцията по вписванията                            

или фирмено дело се посочват данните, валидни към датата на кандидатстване.   

� В случаите, когато кандидата е различен от Община, в реда „Регистър”,  

освен регистрационния номер на решението за учредяване се посочва и номера от 

документа за вписване към Агенцията по вписванията.  

 

        В секция “СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ” следва да се посочи седалището 
на кандидата по последна (актуална) официална регистрация и точния адрес на 

управление.  
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В секция “ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА” се посочват данни за сметката по която 
ще се извършват плащанията, в случай че бъде възложен договор по този проект и 

информация за обслужващата банка: име на банката, адрес, банков идентификационен 

код (BIC), номер на сметката. 

В секция “АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ” е необходимо да бъде посочен адрес, 
който ще бъде използван за кореспонденция през периода на реализация на проекта 

между МИГ-Тунджа ”, Управляващия орган на програмата, Разплащателна агенция, др. 

ведомства и кандидата.  Ред “Интернет  страница” се попълва само ако е приложимо. 

Всички останали редове от този секция се попълват задължително.  

В секция “УПРАВИТЕЛ/КМЕТ” се посочват съответните данни за законния 
представител/представители на организацията. 

Информацията в секция “ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ” се попълва само ако 
документите не се подават лично от лицето/лицата, представляващо/и кандидата. 

В следващото каре ( след  данните за упълномощеното лице) се дава информация 

за: 

���� Броя на кандидатстванията и финансиранията по мярка 226.  

� В ред “Кандидатствам за_____” се описва поредния номер на  

кандидатстване за подпомагане по тази мярка. В случай, че организацията не е 

кандидатствала до момента на подаване на заявлението, се отбелязва, че се 

кандидатства за 1_ви пореден път.  

� В ред “Подпомаган съм по мярка 226”  с “х” се отбелязва съответното  

квадратче (да или не). 

� В ред “Брой на финансовите подпомагания” се изписва с цифри и с думи  

съответния брой подпомагания на организацията по тази мярка.   

� В редовете “Стойност на .......финансово подпомагане за проект с  

идентификационен №.........” се изписват съответно стойността на подпомагането                         

(с цифри) и номера на проекта/договора, по който е получено съответното подпомагане 

по мярката. 

� В ред “ОБЩА стойност на финансовите подпомагания” се посочва сумата  

от стойностите на всички подпомагания по тази мярка до момента на подаване на 

заявлението. 

� В ред “Кандидатствам за междинно плащане по мярка 226” с “х” се  

отбелязва съответното квадратче (да или не), в зависимост от това дали кандидатът ще 

желае междинно плащане.  В случай, че е посочен отговор “да” за този ред, кандидатът 

попълва и таблицата “Обособените етапи за реализация при кандидатстване за 

междинно плащане”,  съгласно указанията в заявлението.  

 

Обособени етапи за реализация   при кандидатстване за междинно плащане  

                                                                                                   (лева) 

Етап 
Подробно описание 

на дейността/актива 
Стойност 

А Б В 

1   

2   

Общо  
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         „Обособена  част от инвестицията” е завършен етап на изпълнение на 
инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност. 

         Обособена част от инвестицията е комплекс от дейности/активи предвидени за 
изпълнение/доставка по  проекта,  извършването на които може да бъде установено  при 

проверка на място и след изпълнението/доставката на които  ще  бъде извършено 

междинно плащане, в случай че са одобрени с договора за финансово подпомагане.  

 
      „Обособена част от инвестицията” и термин  идентичен с термина „обособен 
етап за реализация”, използван в тази част на заявлението.  
 

Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на 

изпълнение на проекта, в случаите когато кандидат е община „Тунджа” и един път за 

периода на изпълнение на проекта за всички останали ползватели на помощта. 

���� В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се  

попълва. 

���� В случай, че се кандидатства за междинно плащане, Кандидатът описва: 

� В колона А не се вписва нищо. Номерацията в тази колона показва броя на  

междинните плащания, които кандидатът заявява за този проект; 

� В случаите, когато кандидат е община  „Тунджа” и заявява две междинни  

плащания, се попълват всички редове от таблицата, а  когато заявява само едно 

междинно плащане, се попълва ред 1 и редът, на който се дава общата стойност (ред 

“Общо”),  а ред “2”остава празен; 

� Всички останали кандидати в случай, че желаят междинно плащане  

попълват само ред 1 и ред „общо”, а ред 2 остава празен; 

� В колона Б се изписва наименованието на обособената част от  

инвестицията и описание на дейността/ актива включени в нея, след извършването на 

които ще се подаде заявка за междинно плащане съгласно условията в наредбата. Под  

наименованието на съответната обособена част, се описват поотделно отделните етапи 

за  реализация и/или дейностите/активите, след извършването на която ще се направи 

заявка за междинно плащане; 

� В колона В, срещу всяко междинно плащане се вписва  стойността, на която  

то възлиза; 

� В ред “Общо” от  колона В се вписва  сумата на всички средства,   

необходими за междинните плащания. 

 

Раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
 

� в полето “Наименование на проект”  се посочва наименованието на проекта,  

което   трябва да бъде кратко и  точно и да съдържа дейността, за която се кандидатства. 

в полето “Място на извършване на инвестицията”  се посочва областта (област Ямбол), 

общината ( община „Тунджа”) , населеното/ните  място/места с посочваме на 

номера/номерата по ЕКАТТЕ (единния класификатор на  административно-

териториалните и териториалните единици)  и се дава информация за номерата на 

имоти, отделите и подотделите.; Информацията за ЕКАТТЕ на населените места  в 

община „Тунджа” се съдържа в таблица 1.  
� Следващото поле се попълва само ако дейностите по проекта се извършват  в  

места, попадащи в Натура 2000. 

� В секцията „Инвестиции, за които се кандидатства” се посочва видовете  
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дейности  ( възстановителни / превантивни) , които кандидатът  включва в своето 

проектно предложение и са допустими по Стратегията за местно развитие на МИГ-

Тунджа. 

                                                         Таблица 1 
ЕКАТТЕ на населените места  в община „Тунджа” 

 

Област Община Кметство Тип Наименование ЕКАТТЕ 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Асеново 00758 

JAM JAM25 JAM25-02 с. Безмер 03229 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Болярско 05308 

JAM JAM25 JAM25-04 с. Ботево 05863 

JAM JAM25 JAM25-05 с. Бояджик 05952 

JAM JAM25 JAM25-06 с. Веселиново 10776 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Видинци 10985 

JAM JAM25 JAM25-15 с. Генерал Инзово 32740 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Генерал Тошево 14725 

JAM JAM25 JAM25-08 с. Голям манастир 15789 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Гълъбинци 18259 

JAM JAM25 JAM25-10 с. Дражево 23501 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Драма 23557 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Дряново 23978 

JAM JAM25 JAM25-13 с. Завой 30106 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Златари 30956 

JAM JAM25 JAM25-16 с. Кабиле 35028 

JAM JAM25 JAM25-17 с. Калчево 35609 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Каравелово 36200 

JAM JAM25 JAM25-45 с. Козарево 37681 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Коневец 38279 

JAM JAM25 JAM25-21 с. Крумово 40018 

JAM JAM25 JAM25-22 с. Кукорево 40484 

JAM JAM25 JAM25-23 с. Маломир 46783 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Меден кладенец 47562 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Межда 47682 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Миладиновци 48101 

JAM JAM25 JAM25-27 с. Могила 48787 

JAM JAM25 JAM25-28 с. Овчи кладенец 53299 

JAM JAM25 JAM25-29 с. Окоп 53480 

JAM JAM25 JAM25-30 с. Победа 56873 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Робово 62757 

JAM JAM25 JAM25-32 с. Роза 62921 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Савино 65036 
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JAM JAM25 JAM25-00 с. Симеоново 66456 

JAM JAM25 JAM25-35 с. Скалица 66737 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Сламино 67177 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Стара река 68878 

JAM JAM25 JAM25-38 с. Тенево 72240 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Търнава 73657 

JAM JAM25 JAM25-40 с. Хаджидимитрово 77030 

JAM JAM25 JAM25-41 с. Ханово 77150 

JAM JAM25 JAM25-42 с. Чарган 80217 

JAM JAM25 JAM25-00 с. Челник 80306 

 
 

Раздел ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 
 

В раздел  “ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ” са изброени документите, които следва 
задължително да се приложат към заявлението за подпомагане при неговото подаване. 

Кандидатът отбелязва приложените към заявлението документи.  Документите, които 

кандидатите трябва  да представят са изброени в таблица 2. 
 Придружаващите документи са разделени на общи и специфични. Част от тях са 

различни и специфични за различните видовете кандидати/дейности. При подаването 

на заявлението всички изискуеми документи следва да са налични. Специфичните 

документи са съобразени с действащото българско законодателство за различните 

допустими дейности.  

Кандидатът отбелязва  със символ "х" в квадратчетата срещу точките, по които 

прилага съответните документи и не отбелязва нищо в квадратчето срещу точките, по 
които не прилага описаният/ите в съответната точка документ/и.   

 

                                                                                                                 Таблица 2 
Списък на общите и специфични документи, които кандидатите за финансова 
помощ по мярка 226 от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа  

задължително прилагат към Заявлението за подпомагане  
 

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ 

1.  
Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане или на лицето 

представляващо кандидата; 

2.  

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 

лично от кандидата,а за кандидатите по чл.13 ал.1 т.2  или заповед от кмета на община 

„Тунджа”;  

3.  
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай 

че кандидатът е регистриран по ЗДДС; 

4.  

Копие от валиден лесоустройствен план, проект, програма и/или копие от утвърдени 

планове и проекти по глава четвърта от ЗЗТ за съответната гора в частта отнасяща се 

до предмета на инвестиция, с която се кандидатства, включително частта с 

таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства 

за подпомагане(в случай че се кандидатства за превантивни дейности); 
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5.  

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка и/или 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.; 

6.  

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 дейности в местата по националната 

екологична мрежа Натура 2000; 

7.  

Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта за дейностите 

по чл. 4, ал. 5 на тази наредба (при кандидатстване за финансиране на тези услуги, 

когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане); 

8.  
Копия от разписки и/или фактури за услуги по чл. 17, ал. 1, т. 2, в случаите когато 

разходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане; 

9.  

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП - най-

малко три 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. (в случаите на доставка на машини офертите трябва да съдържат и 

подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител, с цел 

определяне на основателността на предложените разходи), за всяка доставка/услуга 

на стойност по-голяма от левовата равностойност на 1 5000 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 следва да бъде 

определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа 

спецификация в случаите на закупуване на машини, оборудване, съоръжения и 

специализирана техника. Оферентите –местни лица, трябва да са вписани в 

Търговския регистър на Агенцията, а оферентите чуждестранни лица,  трябва да 

представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. 

по вписванията. 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 2 на Наредба № 20 от 7 юли 

2088 година на МЗХ. Кандидатите посочват избрания оферент.; 

10. 
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП - 

обосновка във всеки един случай, когато не е избрана офертата с най-ниска цена; 

11. 

Заверено от възложителя копие на документите от проведената съгласно изискванията 

на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и за разходи по чл. 4, ал. 5, извършени 

преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случаите, когато се 

кандидатства за подпомагане на такива разходи от кандидат, който се явява 

възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП); 

12. 

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и от 5 ЗОП –

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 лева или евро и срок. В договорите се описва ДДС; 
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13. 

Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия 

(представя се само от  юридически лица, с изключение на ЮЛ, признати по чл.10 от 

Закона за вероизповеданията); 

14. 

Декларация относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, 

буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските 

общности (не се изисква от община „Тунджа”); 

15. Декларация за нередности. 

Общи документи, представяни от физически лица, ЕТ и юридически лица , 
регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или                                 

Закона за вероизповеданията 

1.  

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по 

програмата. При юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията - решение за кандидатстване по програмата от компетентния орган 

съгласно неговия устав; 

2.  

Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ 

датата на подаване на заявлението за подпомагане. Представя се само от кандидати, 

при които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър (Не се 

изисква от кандидати юридически лица, признати по чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията); 

3.  

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; 

4.  

Документ за регистрация съгласно чл. 235 или 241 от Закона за горите на лицето, 

извършващо лесокултурните мероприятия (Не се изисква за дейности по чл. 4, ал. 2, 

т. 2, 3, 4, 5 и 6). 

5.  

Заповед, протокол за избор или решение, издадени или утвърдени от компетентния 

орган на юридическото лице, признато по силата на чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията, съгласно устава на Българската православна църква - представя се 

само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията; 

6.  

Удостоверение за представителната власт, издадено от съответната митрополия не 

по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане - 

представя се само от юридически лица, признати по силата на чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията; 

Общи документи, представяни от общини 

1.  
Копие от решение на Общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на 

кмета на община „Тунджа”; 

2.  
Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община „Тунджа”; 

3.  
Решение на Общинския съвет за кандидатстване  пред МИГ-Тунджа по мярка 226 от 

Стратегията за местно развитие; 

4.  
Количествена сметка за предвидените мероприятия, одобрена от РДГ (включително 

на електронен носител); 

Общи документи представяни от държавни горски стопанства, държавни ловни 
стопанства, дирекции на национални паркове и научноизследователски                      



 26 

горски стопанства 

1.  
Заповед за назначаване, трудов договор или договор за управление на директора на 

съответното учреждение; 

2.  

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; 

3.  

Количествена сметка за предвидените мероприятия одобрена от РДГ /Дирекция 

„Национална служба за защита на природата” към Министерство на околната среда и 

водите (ДНСЗП) (включително на електронен носител); 

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ СПОРЕД ВИДА НА ИНВЕСТИЦИЯТА 
Възстановяване на горския потенциал 

1.  

Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от съответното РДГ/ДНСЗП, 

удостоверяващ, че за презалесяването ще се използват само дървесни видове, според 

типа на месторастенето, а от тях ще се дава предпочитание на местните такива; 

2.  

Копие от съвместен протокол, че площта е опожарена, подписан от Регионална 

служба „Пожарна безопасност и спасяване” (РСПБС) и ДГС/ДЛС/ДНП (в случай на 

кандидатстване на ДГС или ДЛС, документа да бъде заверен от РДГ, а за ДНП да бъде 

заверен от ДНСЗП), а за другите природни бедствия от Лесозащитна станция (ЛЗС); 

3.  

Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на площите за 

презалесяване. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или 

договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от 

общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с 

приложена към него скица на площите за презалесяване. 

Превантивни дейности срещу пожари в гори и земи от горския фонд 
Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни 

прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици: 

1.  
Технически проект за изграждането, съпроводен с количествено-стойностни сметки 

(КСС и на електронен носител). 

Закупуване на оборудване за противопожарни депа, предвидени в действащите ЛУП: 
1. Техническа спецификация на оборудването 

2. Копие от акт за частна/общинска/държавна собственост на депото или договор за 

наем, който да бъде в сила не по-малко от 5 години след датата на подаване на 

заявлението за подпомагане и вписан в районната служба по вписвания. 

Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите: 
1. Технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено-

стойностни сметки (КСС и на електронен носител); 

2. Становище съответната РСПБС; 

3. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на 

инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или 

договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от 

общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с 

приложена към него скица на мястото на инвестицията; 

4. Разрешително за ползване на воден обект, издадено от директора на басейнова 

дирекция по местонахождението на имота. 

Строителство  и подобряване на наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за 
наблюдение и комуникация: 

1. Технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено-

стойностни сметки (КСС и на електронен носител); 
2. Разрешително за строеж; 
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3. Техническа спецификация на оборудването; 
4. Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на 

инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или 

договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от 

общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с 

приложена към него скица на мястото на инвестицията. 

Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в 
широколистни или смесени дървостои: 

1. Копие на технологичен план за залесяване, одобрен от РДГ; 

2. 

Копие от акт за частна собственост или общинска собственост на мястото на 

инвестицията. В случаите на държавна собственост - акт за държавна собственост или 

договор за придобиване право на собственост или удостоверение, издадено от 

общинската служба по земеделие по местонахождението на поземления имот, с 

приложена към него скица на мястото на инвестицията. 

 

���� Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие,  

заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на 

документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служителя на МИГ-Тунджа , 

приемаш Заявлението за подпомагане; 

 

���� По т.4 от Общите документи, кандидатите следва да представят копие от  

действащ лесоустройствен план, проект, програма за съответната гора в частта отнасяща 

се до предмета на инвестицията, с която се кандидатства, включително частта с 

таксационното описание на горите/земите от горския фонд, с които се кандидатства за 

подпомагане, валиден за поне 3 години напред, считано от началото на годината на 

кандидатстване; 

 

���� В случай че проектът включва дейности, свързани доставка на оборудване към  

документите от заявлението за подпомагане се прилагат и технически спецификации; 

 

���� Техническите спецификации да бъдат остойностени по видове  

елементи/съоръжения които ще бъдат доставени /брой на съответния вид 

съоръжение/елемент, единична цена  и обща цена за цялата доставка/. 

 
     Раздел ДЕКЛАРАЦИИ 
 
       Декларациите са част от заявлението за подпомагане и представлява комбинирана 

форма, с която се декларират различен тип обстоятелства (че Кандидатът е запознат с 

правилата за предоставяне на безвъзмездна помощ, че Кандидатът няма изискуеми 

задължения към ДФ “Земеделие” и няма публични задължения към държавата и т.н). 

Тази форма на деклариране е избрана с оглед да не се попълват различни образци на 

декларации. Кандидатите трябва да прочетат внимателно и да се запознаят с всички 

обстоятелства, които декларират преди да се направят отбелязванията.   В средната 

колона е изписано обстоятелството което се декларира, а в дясната колона до нея, срещу 

съответното обстоятелство е вписан квадрат, в който следва да отбележите със символа 

“х” редовете, за които отговора на представеното обстоятелство е “да”. Срещу 

обстоятелствата, за които отговорът на поставеното условие е “не” не се отбелязва нищо. 
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Декларацията се подписва и подпечатва по указания в образеца начин (изписват се 

датата и името на подписалия декларацията, същата се подписва и подпечатва с печата 

на организацията). 

 

Забележка: Данните от декларацията ще бъдат проверявани служебно от служителите 
на МИГ-Тунджа или Разплащателната агенция в Регистъра на държавните помощи към 

Министерството на финансите.                                                                                                   

                                                                                                                                                                                

Кандидатите попълват и подават и следните декларации: 

 Декларация за нередности  се попълва и се подписва задължително от кандидата – от 
представляващият и управляващите кандидата. Когато управляващите кандидата са 

повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички 

лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица 

– от техния представител в съответния управителен орган. Когато кандидат е  община 

«Тунджа»  декларацията  се попълва само от кмета на общината.  

 

Декларация  относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл.94 и чл.96, 
параграф 2, буква «а»  от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 
юни 2002, относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности се попълва и се подписва задължително от кандидата – от 
представляващият и управляващите кандидата. Когато управляващите кандидата са 

повече от едно лице,  декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички 

лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица 

– от техния представител в съответния управителен орган. Когато кандидат е община 

«Тунджа» декларацията не се попълва. 

 
���� В края на   тази част   от  Заявлението се , се вписва сумата,  за която се 

кандидатства (с цифри и думи). Тази сума трябва да е равна на общата сума на 

инвестициите ред В на Таблицата за допустимите инвестиции  ( бюджета на проекта); 

 

���� Отбелязва се  датата, на която е попълнено и подписано заявлението, изписва  

се името и фамилията на законния представител на организацията, който подписва този 

документ и се слага мокър печат на организацията.  

 
 
БЮДЖЕТ  НА ПРОЕКТА – ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

Таблицата  за допустимите инвестиции съдържа три основни сектора: Сектор “А”, 

сектор “Б” и сектор “В”. 

Редът, в който е изписано “Идентификационен номер НЕ СЕ ПОПЪЛВА! 
За сектор “А”: 

- В първата колона се номерират броя на вида на съответната инвестиция. 

- Във втората колона: “Вид на инвестицията” се посочват всички дейности, свързани с 

доставката на оборудване. 

- В третата колона се описват марката/модела на предвидените за закупуване доставки 

(съоръжения,елементи и т.н) само от кандидатите, които не са Възложители по смисъла 
на ЗОП.  Посочените марки/модели следва да съответстват на техническите 

спецификации от избраната оферта/оферти на доставчика. 

- В четвъртата колона се изписват количеството на съответната инвестиция. 
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- В петата колона се изписва единичната стойност за така определената инвестиция, без 

ДДС, а в шестата колона – общата сума без ДДС (в лева).  

- В седмата колона се изписва общата сума (с ДДС). Тази колона се попълва само в 

случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС. 

- В колона осем със символа “х” се отбелязва дали кандидатът планира или не 
междинно плащане за съответната дейност, която е обособена част от инвестицията. 

 

 Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители на МИГ –
Тунджа и Разплащателна агенция! 
 

Сектор А завършва с  ред “А” –“Сума на инвестицията”, където се попълват само колони 

6, 7 и 8. Като в колона 8 се посочва общата сума на междинните плащания. Сумата в 

колона 8 се посочва с ДДС само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС. 

 
Сектор “Б” 
В реда Б “Предварителни разходи”, се изброяват всички предвидени общи разходи 

(по вид), направени преди или след сключване на договора  за  предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Попълва се  колона 6 (общата сума на тези разходи без 

ДДС), колона 7 (обща сума с ДДС)  

 
Сектор “В” 
В ред В срещу текста “Обща сума на инвестицията” се попълват колони 6 и 7 със 

съответните стойности.  

 

След таблицата се попълва датата (дата на подписване на документа), името на 

подписалия документа, слага се подпис и мокър печат на организацията. 

 

 Възлагане на дейности от страна на кандидатите на други Изпълнители 
Одобрените  кандидати ( ползватели на помощта )  имат възможност да възлагат договори 

на изпълнители за извършване на услуги, доставки или строителство, ако същите са 

предвидени и заявени в заявлението за подпомагане. 

Възлагането на договори на изпълнители следва да се извърши задължително  по реда на  

Закона за обществените поръчки (ЗОП), когато ползвателите  на  безвъзмездната помощ 

се явяват Възложители  по смисъла на чл. 7 и чл.14а, ал. 3 и 4 от ЗОП. 
 

В случаите, когато ползвателите на помощта не се явяват Възложители по смисъла на чл. 7 

и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП , заедно със заявлението за подпомагане се подава и една 

оферта (за разходи под 15 000 евро) или по три независими съпоставими оферти (за 
разходите над 15 000 евро) за всеки отделен разход по дейност или под-дейност, 

включени в проекта.  Описват се подхода или процедурата, по която са поканени 

оферентите, критериите за оценка и избор на офертите, лицата участвали в комисията за 

оценка, техните компетенции и протокола от работата, от който да е видно избора на 

фирмата/фирмите, предложена/и  за изпълнител по съответната процедура (за услуги, 

да доставки или за строителство). 

 

Кандидатите за получаване на безвъзмездна помощ следва да обърнат специално 
внимание на термина “Независими оферти”, което е изискване за прозрачност на 
процедурата и липса на  нерегламентирани отношения между оферентите и 
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възложителя и между самите оференти. („независими оферти” по смисъла на т.18 
от Допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 7 юли 2008 на МЗХ.): 
 
"Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната 

свързаност помежду си или спрямо кандидата: 

а) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

б) съдружниците; 

в) лицата, които съвместно контролират пряко трето лице; 

г) лицата, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради 

което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; 

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание 

на другото лице; 

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо 

или 

юридическо; 

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото” 
 
 
 ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА на проектите по мярка 226    
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 
ПРСР 
 

 Формулярът за наблюдение и оценка е част от заявлението за подпомагане! 
Кандидатът е длъжен да попълни исканата информация в посочените в този 
формуляр полета. 
 
Формулярът е  предназначен е за събиране на данни които да служат за целите на 

наблюдение на изпълнението на ПРСР от Управляващия орган на ПРСР. Формулярът се 

попълва и се подава при различните фази на изпълнение на проекта (кандидатстване, 

междинно/и плащане, окончателно плащане).  

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  НА ПРОЕКТА СЪС СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ НА   МИГ –ТУНДЖА 

 

 Кандидатът е длъжен да попълни исканата информация в посочените в този 
формуляр полета.Приложението се подава задължително със Заявлението за 
подпомагане. 
 

      Кандидатът за финансова помощ отговаря задължително и възможно най-пълно и 

обосновано на всички въпроси, съдържащи се това приложение.  От изчерпателността на 

неговите отговори, зависи и оценката на комисията за избор на проекти за това, доколко 

проектното предложение допринася за постигането на  стратегическата цел, 

приоритетите и специфичните цели на Стратегията за местно развитие, постигането на 

заложените индикатори, свързани с прилагането на мярка 226 и цялостното изпълнение 

на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа, каква е неговата иновативност, 

устойчивост и принос за развитие на територията на МИГ-Тунджа. 
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9.3. Приемане и регистриране на  Заявленията за кандидатстване 
 

9.3.1. Прием на документи   
 
���� Документи се приемат не по-рано от началната дата за прием и не по-късно от  

обявения краен срок, посочени в публикуваната  покана  по обявената процедура  за 

кандидатстване с проекти по мярка 226  на Стратегията за местно развитие на МИГ-

Тунджа.  

            Документи, получени преди началния и  след крайния срок не се приемат, като 
това обстоятелство се удостоверява документално. Важно е документите да бъдат 

подадени в срока на прием, посочен в обявата. Оценката и класирането на проектите не 

са обвързани по никакъв начин с това, кога  точно  в определения срок проектът е 

подаден.; 

���� Заявлението за  кандидатстване с проект по мярката се подават във офиса на  

МИГ-Тунджа в село Генерал Инзово, община „Тунджа”, улица „Опълченска” № 2 ет.2  

всеки работен ден в  обявения срок на прием в часовете от 13.00 до 16.00 часа. 

Документи, представени в офиса на МИГ преди 13.00 часа и след 16.00 часа няма да 

приемат.; 

���� Документите се подават лично от кандидата или от упълномощено от него  

лице с оригинал на нотариално заверено пълномощно, в което изрично е упоменато  

делегираното правомощие за предоставяне на заявлението за кандидатстване; 

���� С оглед на по-добрата организация  на  прием  на Заявленията от МИГ-Тунджа,  

препоръчваме на кандидатите да информират поне един по-рано служителите в МИГ-

Тунджа за датата,  на която имат готовност за подаване на проекта, за да им бъде 

определен час за прием на документите.  

 

 Не изчаквайте последния възможен ден за да подадете  вашето Заявление за 
подпомагане. Ако при приема  на Заявлението бъде установено, че липсва някой от 
задължителните документи, е възможно да не успеете да го набавите и представите до 
обявения краен час на прием.  В този случай Заявлението ви няма да бъде прието.  
          

         9.3.2 Изисквания към документи за кандидатстване 
 

���� Документите се подават в оригинал на хартиен носител,  1 брой копие на  

хартиен носител и 1 брой копие на електронен носител (CD, DVD или USB); 

���� Всички страници на представеното предложение трябва да бъдат номерирани  

последователно, подписани и подпечатани  от законния представител на кандидата; 

���� Оригиналът и копието се подават в отделни класьори. Електронният носител 

се прилага в класьора, съдържащ оригинала на предложението; 

���� Всеки класьор от заявлението трябва да  съдържа опис на съдържащите с в  

него документи, включително и на отделните части на техническата документация; 

���� Копието на заявлението за подпомагане се заверява с „Вярно с оригинала”,  

подпис и печат на законния представител на кандидата. Извършва се заверка на всяка 

страница на подаваното копие; 

���� Приложените документи  се представят в оригинал, нотариално заверено  

копие  или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от 

кандидата копия на документи и  когато  техните оригинали се осигуряват за преглед от 

служителя на звеното за администриране на проекти по Стратегията за местно развитие, 

осъществяващ приема на документите; 
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���� Документи, прилагани на чужд език следва да бъдат придружени от заверен 

превод от лицензиран преводач, а за официални документи по ГПК се прилага 

условието за легализация или  апостил; 

���� Копието на заявлението, представено на електронен носител трябва да  

съдържа :  

            1. Заявлението за подпомагане - в WORD формат; 

            2. Таблиците от заявлението за подпомагане - .xls формат; 

            3. Сканирани копия на всички приложени документи  – в един или няколко добре  

структурирани файла. 

      Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично предложение на 

това, което е представено на хартиен носител. Всеки документ от проектното 

предложение трябва да бъде представен като отделен и неделим файл. Ако някой от 

сканираните файлове придобива прекалено голям като размер, такъв с който трудно 

биха оперирали обикновени компютри, е допустимо същият да бъде разделен на 

няколко файла, като ясно се отбележи, коя част на съответното приложение съдържат 

частите. 

     Моля, обърнете внимание, че документите трябва да бъдат сканирани на 

конвенционално сканиращо устройство, а не да бъдат снимани с фотоапарат, мобилен 

телефон или друго подобно устройство.                                 

 

9.4. Избор на проектни предложения за финансиране 
 

Изборът на проектни предложения за финансиране по Стратегията за местно 

развитие на МИГ-Тунджа се извършва от Комисия за избор на проекти (КИП), назначена 

със Заповед на председателя на Управителния съвет на МИГ-Тунджа. Членове на 

комисия за избор на проекти към МИГ-Тунджа  са членовете на управителния орган на 

МИГ-Тунджа и външни експерти, определени от управителния орган на МИГ, с цел 

осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.  Комисията за избор на проекти 

извършва проверките за административно съответствие и допустимост на постъпилите 

предложения, проверката за основателността на предложените разходи, двойно 

финансиране и изкуствено създадени условия, техническата експертна оценка и 

класиране на проектите. 

 

9.4.1. Проверка на административно съответствие 
 

Проверката за административно съответствие включва проверка за правилността на  

попълване на заявлението за кандидатстване, включително дали са дадени адекватни 

отговори на всички въпроси във формуляра за заявление, и проверка  за подаването на 

всички необходими като приложение документи, като се проверява дали тяхното 

съдържание съответства на целта, за която  те са  приложени и обстоятелствата, които 

трябва да удостоверят, 

         Проверката се извършва посредством попълването за всеки проект  на контролен 

лист с критериите за административно съответствие , посочени в таблица 2. 
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                    Таблица 2  
Критерии за  проверка на административното съответствие  на проектите по мярка  
226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 

Стратегията за местно развитие” на МИГ-Тунджа 
 

 КРИТЕРИИ  ЗА АДМИНИСТРАТИВНО  СЪОТВЕТСТВИЕ РЕШЕНИЕ НА КИП 
1.Заявлението за подпомагане е получено преди крайният 

срок , посочен в поканата за кандидатстване с проекти; Да/Не 

2. Заявлението за кандидатстване е получен в оригинал на 

хартиен носител, 1 брой копие на хартиен носител и 1 брой 

копие на електронен носител; 
Да/Не 

3. Използван е формулярът на Заявление за подпомагане, 

публикуван по съответната процедура за  кандидатстване с 

проекти; 
Да/Не 

4.Заявлението за кандидатстване е попълнено на български 

език, подписано и подпечатано от кандидата; 
Да/Не 

5.Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата 
изискуема информация; Да/Не 

6. Приложени са всички изискуеми и приложими към 
съответния проект документи, съгласно   Наредба № 20 от              
7 юли 2008 год. на МЗХ , описани в насоките на МИГ-Тунджа 
за кандидатстване по мярката; 

Да/Не 

7 В случай на представяни  заверени от кандидата копия на 
документи, техните оригинали са осигурени за преглед от 
експерта на МИГ, приемащ документите на кандидата и това 
обстоятелство е удостоверено с подписа на експерта и 
кандидата  върху копието на представения документ; 

Да/Не 

8. Документи, прилагани на чужд език  са придружени от 
заверен превод от лицензиран преводач, а за официални 
документи по ГПК се прилага условието за легализация или  
апостил. 

Да/Не 

 
Проекти, за които се установи, че не отговарят на  административните 
критерии не се разглеждат на следващи етапи. 

 

 Моля, обърнете внимание на това, че процедурата за проверка на 
административното съответствие на проектите, подадени по мерките на Стратегията 
за местно развитие на МИГ-Тунджа, не предвижда възможност липсващи, непълни и 
неясни документи да бъдат изискани и представени от кандидата допълнително.  
        Проекти, за които се установи, че не отговарят на  административните 
критерии не се разглеждат на следващи етапи 

  
9.4.2.Проверка за допустимост 
 

      Проверката за допустимост включва проверка на правото на финансиране. 

      Задължителните критерии,  подлежащи на оценка са посочени в таблица 3. 
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   Таблица 3  
Критерии за  проверка на допустимостта  на проектите по мярка  226 

„Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от 
Стратегията за местно развитие” на МИГ-Тунджа 

 

КРИТЕРИИ  ЗА ДОПУСТИМОСТ РЕШЕНИЕ НА КИП 
1. Проектът се подава от допустим кандидат по  мярката;  

Да/Не 

2. Всички дейности по проекта са  допустими дейности по  

мярката;   Да/Не 

3. Размерът на исканата финансова помощ  е съобразен с 

посочените ограничения по мярката; Да/Не 

4.  Финансовите параметри на проекта съответстват на 
заложените по мярката  ( минимален и максимален размер); Да/Не 

 5. Срокът за изпълнение на проекта е в сроковете за 

прилагане на  Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа. 
Да/Не 

 

 

 Ако се установи, че проектът  няма право на финансиране, той няма да бъде 
подложен на техническа експертна оценка. 

 
 
9.4.3.Проверка за основателността на предложените разходи, двойно  

             финансиране и изкуствено създадени условия 
 

Проверката за извършване на основателността на предложените разходи се 

извършва с оглед на тяхната допустимост, описана в Стратегията за местно развитие, 

Наредба № 20 от 7 юли 2008 год. на МЗХ, Наредба № 23 на МЗХ от 18 декември 2009 г. 

и настоящите насоки за кандидатстване и цели да бъдат установени добавената стойност 

за исканите безвъзмездни средства;  правото на финансиране и необходимостта от 

разходите. 

        Ако се установи, че определени елементи от разходите по проекта не подлежат на 

финансиране от публичния принос на СМР, те няма да се взимат под внимание при 

калкулирането на окончателния размер на  безвъзмездната помощ.  В този случай 

разходите, неподлежащи на финансиране, трябва да бъдат гарантирани с определен 

документ от страна на кандидата или трето лице, тъй като те са елемент  за цялостното 

изпълнение на проекта. 

       Проверката за липсата на двойно финансиране и изкуствено създадени условия се 

извършва в рамките  на проверката  за административно съответствие и допустимост на 

проектите . Всички кандидати подписват Декларации за липса на двойно финансиране – 

по образец, съдържащ се в пакета документи за кандидатстване по мярката.  

Декларациите се  подписват лично от кандидата за финансова помощ и  са неотменна 

част от документите  на проекта. Комисията за избор на проекти извършва проверка за 

двойно финансиране на базата на подадените декларации и публично достъпна  

официална информация от Информационната  система  за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), Разплащателна агенция, други 

донорски национални, европейски  и международни програми. При необходимост и 
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основателни съмнения за двойно финансиране Комисията за оценка може да извърши 

проверка на място. 

     Проверката за наличие на двойно финансиране се извършва и от страна на 

Управляващия орган на ПРСР по реда на чл.23 ал.3 т.3 на Наредба 23 от 18.12.2009 – 

само за одобрените проекти. 

   

  Проект, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по 
национални програми с публично финансиране, не може да бъде едновременно 
допустим и за финансова помощ по Стратегията за местно развитие за същите 
дейности. Следователно кандидат, подпомаган по други европейски програми и други 
донори, както и по национални програми с публично финансиране, може да 
кандидатства по настоящата процедура за безвъзмездна помощ единствено за други, 
нефинансирани по тези програми, дейности. 
      При установяване на двойно финансиране в процеса на оценка на проекта на 
кандидата, същият се декласира. 
 

  При установяване от страна на Комисията за избор на проекти на наличие на 
изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на 
инвестицията, планирана в представения проект, целящи получаване на предимство в 
противоречие с целите и условията на  мярката, проектът на кандидата се декласира 
 

     „Изкуствено създадени условия” е всяко установено условие по смисъла на чл.5 т.3 

от Регламент (ЕО№ № 1975 на Комисията от 7 декември 2006 година относно 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент(ЕО) № 1698/2005 на 

Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано 

спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони ( 

ОВ, L 368 от 23.12.2006).  

    

   "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и 

технологичните процеси в  различни проекти или установяване ползване на обща 

инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел усвояване на средства над максималния 

размер на общо допустимите разходи по мярката.  

 

9.4.4.Техническа  експертна оценка   
 

        Техническата експертна оценка е оценка по същество на проектните предложения, 

която се извършва в съответствие с одобрените в Стратегията за местно развитие 

критерии за оценка на проектните предложения по мярка 226 „Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. 

       На техническа  експертна оценка  се  подлагат само проекти, преминали през 

оценка за административно съответствие и допустимост, проверка за основателността на 

предложените разходи, липсата на двойно финансиране и изкуствено създадени 

условия. 

      Техническата  експертна оценка  на проектите се извършва  в  срок до 45  работни 

дни от приключване на оценката за административно съответствие и допустимост. 

       На оценка подлежат задължително основните критерии  за избор на проекти, 

посочени в Стратегията за местно развитие (таблица 4), както  и следните аспекти на 
проекта: 
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      а) дали дейностите по проекта  ще допринесат за постигането на общата 
стратегическа  цел на Стратегията за местно развитие и специфичните цели ; 

      б)  дали дейностите по проекта  ще допринесат за постигането на  поне една или 
повече от  специфичните цели на Стратегията за местно развитие; 

    в)  налице ли са ясно измерими крайни резултати и подробно формулиране на ясни, 
постижими и проверими цели; 

      г)  разполага ли кандидатът с необходимия ресурс, гарантиращ собствения му 
принос в общия бюджет на проекта  ( ако такъв се изисква)  или може да гарантира,че 

ресурса за съфинансиране ще  бъде  наличен към необходимия момент ;  

     д) изграден ли е проектът  върху ясни концепции, съответствие между силните 
страни на кандидата и нуждите на целевата група, между планираната дейност и 

разходите и приходите; 

     е)  осигурява ли проектът добавена стойност за отпуснатата безвъзмездна финансова 
помощ по Стратегията за местно развитие; 

     ж) устойчив ли е проектът; 
     з) демонстрира ли проектът принципа на допълняемост; 
     и) интегрира ли проектът аспекти, свързани с опазване на околната среда и равни 
възможности; 

   й) отчетено ли е ясно, че развитието му няма да бъде възпрепятствано от обозрими 
външни условия; 

     к)  до каква степен са ангажирани партньори в изпълнението на проекта 
     л) има ли проектът уникални или новаторски характеристики и специфичен принос 
за територията. 

               

Таблица 4  
Критерии за оценка  на проекти по мярка  226 „Възстановяване на горския 
потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно 

развитие” на МИГ-Тунджа 
 

№ Критерии Оценъчен показател 
Тежест  
(точки) 

Макс. 
брой 
точки 

1  
Проекти, изпълнявани в гори 

с рекреационен характер; 

Над 70% от обема на 

инвестициите е в гори с 

рекреационен характер 

               5 5 

2  

Проектът е за превантивни 

дейности в гори в 

непосредствена близост до 

населени места или големи 

обработваеми земеделски 

площи; 

Над 80% от обема на 

инвестициите  е за 

превантивни дейности гори 

в непосредствена близост до 

населени места или големи 

обработваеми земеделски 

площи 

3 3 

3 

Проектът,предвижда 

иновативни подходи и нови 

материали и технологии при 

изпълнение на превантивни 

дейности. 

 

Мин. 30 % от инвестициите 

да са свързани с 

прилагането на 

 иновативни подходи и нови 

материали и технологии 

2 2 

                                                                                                                    Общо 10 
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      Всяко заявление и приложените към него документи са предмет на техническа 

оценка поотделно от най-малко от  3 –ма  членове на Комисията за избор на проекти, от 

които поне един е  външен експерт. Общата оценка за всяко едно заявление се формира 

като средноаритметично от сбора на оценките на тримата оценители . При съществена 

разлика на оценките, дадени от отделните експерти,  комисията за избор провежда 

обсъждане на заявлението и приложените към него документи. Решението за общата 

оценка на проектното предложение се взема с мнозинство повече от половината от 

всички членове на комисията за избор на проекти. 

     При необходимост  представители на Комисията за избор на проекти могат да 

извършат, посещение на място с цел набавяне на допълнителна и потвърждаваща 

информация, свързана с оценяваното проектно предложение.  

 Комисията за избор на проекти класира кандидатите в низходящ ред  
според общия брой получени точки,  като за финансиране се одобряват всички или 
част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на 
предварително определените и обявените в поканата за избор проекти финансови 
средства по мярката. 
       Резултатите от оценката на проектните предложения се отразяват в изготвения от 

Комисията за избор на проекти оценителен доклад, който подлежи на одобрение от УС 

на МИГ-Тунджа. Заверено копие от оценителния доклад и протокола на УС за неговото 

приемане се изпращат заедно със заверени копоя на Заявленията и придружаващите 

документи в Областната дирекция на фонд „Земеделие” –Ямбол за извършване на 

проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, 

критериите за допустимост на кандидата, проекта и планираните разходи, проверка за 

двойно финансиране и изкуствено създадени  условия. 

 

10. Сключване на договори с одобрените кандидати 
 

          Договори  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се сключват само за 

одобрени проекти и размер на финансовата помощ,  за които има потвърждение от 

Областната дирекция на фонд „Земеделие”,свързано с извършената на проверка за 

съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за 

допустимост на кандидата, проекта и планираните разходи, проверка за двойно 

финансиране и изкуствено създадени  условия и след решение на УС на МИГ-Тунджа. 

 

11. Изпълнение на договорите 
 
       Ползвателите на финансова помощ изпълняват дейностите по проекта съобразно 
условията на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна помощ и в 

съответствие с изискванията на Раздел VІ на  Наредба № 23 от 18 декември 2009 година 

на МЗХ за условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка  „Прилагане на стратегии за местно развитие”  и по мярка   „Управление на 

местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена 

активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013. 

        Насоки и  приложими документи, свързани с изпълнението на  сключените 

договори ще бъдат публикувани на интернет-страницата на МИГ-Тунджа след 
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приключване на процедурата за подписване на договори с кандидатите, чиито проекти 

са одобрени за финансиране по Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.  

 

 

   ІІІ. ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА  ПОТЕНЦИАЛНИТЕ  
         КАНДИДАТИ С ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  
         МИГ-ТУНДЖА    
                                              
      Екипът на МИГ-Тунджа информира,консултира и подпомага потенциалните 

кандидати в процеса на подготовка не техните проектни предложения към Стратегията 

за местно развитие.  

���� Информирането включва предоставянето на систематизирана, достъпна и  
вярна информация за възможностите, които предоставя Стратегията за местно развитие 

пред потенциалните кандидати да представят свои проекти пред МИГ-Тунджа;  

приоритетите, специфичните цели , интервенциите, допустимите дейности и разходи;  

срокове за отваряне на  покани за представяне на проекти в съответствие с годишната 

програма за прилагане на Стратегията за местно развитие; процедурите, свързани с 

одобрението на проекти, необходимите документи за кандидатстване с проекти, 

сключване и изпълнение на договори. Основен инструмент за информиране е интернет-

страницата на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org; 

���� Консултирането включва предоставянето на експертна помощ по конкретно  

заявена проектна идея и намерение за кандидатстване от потенциален кандидат, 

свързана с  оценка на  проектната идея по отношение на допустимост спрямо  

приоритетите, целите и интервенциите на Стратегията за местно развитие, прилагането 

на   конкретната мярка,  допустимите и недопустимите  дейности  по нея, съответно 

допустими и недопустими разходи и др.; 

            Формите за консултиране включват устни и писмени  индивидуални консултации: 

           Устните консултации  се извършват  в офиса на МИГ-Тунджа в село Генерал 

Инзово община „Тунджа”, област Ямбол ,  ул. „Опълченска” № 2, ет.2. и в изнесения 

информационно-консултантски офис на МИГ-Тунджа, намиращ се в сградата на община 

„Тунджа” - Ямбол, етаж 4 ,стая 56   в дните и часовете , посочени  в публикувания  
на Интернет –страницата на МИГ-Тунджа и на таблото за обявления в офиса на МИГ 
и информационните табла на МИГ-Тунджа в населените места на община „Тунджа”   
график; 

            Писмените консултации се извършват чрез отговори на зададени въпроси чрез  

формуляр за консултиране, публикуван на Интернет страницата на МИГ-Тунджа и 

намиращ се на разположение в офиса на МИГ –Тунджа в село Генерал Инзово община 

„Тунджа”, област Ямбол ,  ул. „Опълченска” № 2, ет.2. и в изнесения информационно-

консултантски офис на МИГ-Тунджа в сградата на община „Тунджа” - Ямбол, етаж 4 ,стая 

56 , кметствата и  читалищата в населените места на  общината. Писмената консултация 

се дава в срок не-по дълъг от 10 работни дни, след отправяне на запитването  по един от 

следните начини : 

           а) чрез попълнен отговор във формуляра за консултиране, лично получен в офиса 

на МИГ-Тунджа в село Генерал Инзово, община „Тунджа”, област Ямбол ,  ул. 

„Опълченска” № 2, ет.2. или в изнесения информационно-консултантски офис на МИГ-

Тунджа,  намиращ се в сградата на община „Тунджа” - Ямбол, етаж 4 ,стая 56 ; 

б) чрез попълнен отговор във формуляра за консултиране, изпратен на посочен от  

кандидата адрес за кореспонденция; 

в) чрез попълнен отговор във формуляра за консултиране, изпратен на посочен от  
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кандидата e-mail  адрес за кореспонденция в сканиран вид; 

г) чрез попълнен отговор във формуляра за консултиране, изпратен на посочен от  

кандидата факс номер  за кореспонденция; 

���� Подпомагането включва предоставянето на експертна  и техническа помощ,  
във  връзка с ясно заявено и декларирано намерение от конкретен кандидат за конкретно 

проектно предложение, за което в хода консултациите е изяснено, че отговаря на 

заложените  в  Стратегията за местно развитие приоритети,цели и мерки и е допустимо 

по отношение на допустимите дейности за конкретната  мярка, по която  се 

кандидатства. Подпомагането включва: 
а) методическа помощ при попълване на заявлението за кандидатстване и   

приложенията към него; 

б) съдействие за осигуряване на необходимите допълнителни документи към  

заявлението за кандидатстване, там където това е от възможностите и компетенциите на 

МИГ-Тунджа; 

в) указания за   комплектоването на заявлението за кандидатстване; 

г) други дейности според конкретния случай по преценка на Звеното за  

администриране на проекти по Стратегията за местно развитие, които не създават 

условия за конкурентно предимство и конфликт на интереси за дадения кандидат. 

        Подпомагането  се извършва по предварително  изразени от страна на кандидата 

чрез  формуляр за подпомагане желание и готовност за това.   Формулярът  за 

подпомагане е  публикуван на Интернет страницата на МИГ-Тунджа и  се намира  на 

разположение в офиса на МИГ в село Генерал Инзово, община „Тунджа”, област Ямбол ,                                      

ул. „Опълченска” № 2, ет.2.  или в изнесения информационно-консултантски офис на 

МИГ-Тунджа в сградата на община „Тунджа” - Ямбол, етаж 4 ,стая 56. 

       Подпомагането се извършва  в офиса на МИГ-Тунджа село Генерал Инзово, община 

„Тунджа”, област Ямбол ,  ул. „Опълченска” № 2, ет.2. или в изнесения информационно-

консултантски офис на МИГ-Тунджа, намиращ се в сградата на община „Тунджа” - Ямбол, 

етаж 4 ,стая 56  в  дните и часовете , посочени  в публикувания  на Интернет –
страницата на МИГ-Тунджа, таблото за обявления в офиса на МИГ и 
информационните табла на МИГ-Тунджа в населените места на община „Тунджа”   
график. 

 

 Подпомагането на потенциалните кандидати  не ги  освобождава от отговорността 
свързана с коректната  подготовката и  своевременно подаване на заявленията за 
кандидатстване в съответствие с публикуваните покана и насоки за кандидатстване. 
    Подпомагането на потенциалните кандидати  не вменява отговорност  на МИГ-
Тунджа за допуснати  по тяхна вина пропуски, свързани с подготовката и подаването 
на заявленията за кандидатстване в съответствие с публикуваните покана и  насоки за 
кандидатстване и несъобразяване  с препоръките на Звеното за администриране на 
проекти в хода на консултациите и подпомагането на подготовката на проекта.  
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Лице за  контакт  във връзка с обявената покана за прием на Заявления 
за подпомагане  по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности” :  

              Георги Митев -  Експерт по прилагане на Стратегията за местно  
              развитие на МИГ-Тунджа  
              Тел.0896 69 79 39  ; 0887 63 83 93 
              E-mail: migtundzha@abv.bg  
 

 
 
 

 
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И ЕКИПЪТ НА МИГ-ТУНДЖА ЖЕЛАЯТ УСПЕХ НА 
КАНДИТИТЕ  В ПОДГОТОВКАТА НА ТЕХНИТЕ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226                       

„ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ 
ДЕЙНОСТИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ТУНДЖА ! 
 

 

 

 

 

 

 

Настоящите Насоки за кандидатстване са одобрени от  Управителния съвет на 
Местна инициативна група -Тунджа на заседание,  състояло се на 09 март 2012 г.               

с решение № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012 
 

 

 

 

                                                        
 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ТУНДЖА 
с.Генерал Инзово 8670, община „Тунджа”, област Ямбол,                                                            

ул.”Св.Св.Кирил и  Методий” № 9 
E-mail: migtundzha@abv.bg ; www.tundzhaleader.org 

 
 

Договор № РД-50-141/13.10.2011 година  на МИГ –Тунджа с Министерство на 
земеделието и храните и Държавен фонд”Земеделие” за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на Стратегия за местно развитие на 
територията на община „Тунджа” по заявление № 41-03-46 от 30.08.2010 г. 


