
 

Местна инициативна група –Тунджа 
Договор № РД-50-141/13.10.2011 година с МЗХ 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 

 

                             
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013    

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

  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА 
 

 
 

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                      
КЪМ  ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ  ДЕЙНОСТИ” ОТ  

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА 
 
 

 
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); 

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; 
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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; 

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); 
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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                       
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 
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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; 
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. 

 
 
Към Заявлението за подпомагане кандидатите прилагат и следните  документи : 
 

1. Приложение № 1- СМР-226  за съответствие на проекта към Стратегията за 
местно развитие на МИГ-Тунджа; 

2. Декларация за наличие или липса на двойно финансиране; 
3. Декларация по чл. 14 ал.4. т.1  и т. 2 от Наредба № 20 от 27 юли 2008 година 

относно обстоятелства 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; 

 


