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АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  

Град/село:  

ПК:  

Област:  

Община:  

Улица №:  

Телефонен номер:   

Мобилен телефонен номер:  

Номер на факс:  

Електронен адрес:  

Интернет страница:  

УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  

Име  

Презиме  

Фамилия  

Лична карта №  

Издадена от:  

На дата:  

ЕГН:  

ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ  
/в случай, че документите се подават от упълномощено лице/ 

Име  

Презиме  

Фамилия  

Лична карта №  

Издадена от:  

На дата:  

ЕГН:  

Пълномощно №:  

Дата:  

Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по Мярка 122. 
 
Подпомаган съм по Мярка 122       Да   Не 
 
Брой на финансовите подпомагания: _________ 
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Стойност на първото финансово подпомагане:.............................................................Евро 

за проект с идентификационен № .......................................................................................... 

 

Стойност на второто финансово подпомагане:.............................................................Евро 

за проект с идентификационен № .......................................................................................... 

 

Стойност на третото финансово подпомагане:.............................................................Евро 

за проект с идентификационен № .......................................................................................... 

 

Стойност на четвъртото финансово подпомагане:...........................................................Евро 

за проект с идентификационен № .............................................................................................. 

 

Стойност на петото финансово подпомагане:..............................................................Евро 

за проект с идентификационен № ....................................................................................... 

 
 ОБЩА стойност на финансовите подпомагания до момента:.................................... Евро 
 
 
 

 
Кандидатствам за междинно плащане по Мярка 122    Да   Не 

 
на стойност ........................ лв. ..................................... (словом), което представлява ......... % от 
стойността на проекта 

 

Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от едно 
междинно плащане, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от два етапа) 

                                                                                                                              (лева) 

Етап Подробно описание на 
дейността/актива  Стойност 

А Б В 
1   

2   

Общо  

*Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два етапа, като 
първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в колона Б; стойността на 
активите, в колона В; за “Общо” в колона В сумата на всички необходими средства. 
В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, тази таблица не се попълва. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
Наименование на проекта:  
/Моля, посочете вида дейност, за която 
кандидатствате/ 

 

Място на извършване на инвестицията (област, 
община, гр./с. , имот/и No, отдели, подотдели, др.) 

 

Най-малко 75% от територията, на която се 
осъществява проекта се намира в 
необлагодетелстван район и/или в обхвата на 
местата по националната екологична мрежа 
Натура 2000 

и 

Движимите активи, които се подпомагат се 
използват за дейности на територия, над 75% от  
която се намира в необлагодетелстван район и/или в 
обхвата на местата по националната екологична 
мрежа Натура 2000 (в случай, че се кандидатства за 
подпомагане на такива активи) 

Да   

Не  

Номера на заповедта/ите на министъра на 
околната среда и водите за обявяване на 
местата по националната екологична 
мрежа Натура 2000, върху които се 
осъществява проекта (в случай, че са 
включени такива места)  

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

Инвестиции, за които се кандидатства 

1 Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст 
до 15 години;   

2 Отгледни сечи в гори до 40 годишна възраст;   

3 Кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40 годишна 
възраст; 
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Закупуване на специализирана горска техника и оборудване: 
а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;  
б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, 
кранове и товарачи, въжени линии и лебедки.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ 
/Моля, отбележете приложените към заявлението документи/ 

Общи документи 

1.  Копие от документ за самоличност на физическото лице, кмета на общината или 
представляващия юридическото лице/едноличния търговец;  

2.  Удостоверение, издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо 
избора на кмета на общината, в случай че кандидатът е община;  

3.  Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават 
лично от кандидата;  

4.  Решение на компетентния орган на юридическото лице/общината за 
кандидатстване по програмата;    

5.  Решение на общинския съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 
на Плана за развитие на общината, в случай че кандидатът е община  
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6.  
Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ 
датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, регистрирани по 
Закона за вероизповеданията; 

 

7.  

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към 
държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната 
агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на 
подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общините; 

 

8.  

Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по несъстоятелност и 
не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата 
на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на физически лица, 
общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията; 

 

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

10.  Копие от документ за собственост или акт за общинска собственост върху 
гори/земи от горския фонд, с които се кандидатства за подпомагане;  

11.  

Копие от действащ лесоустройствен план, проект, програма 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, валиден за поне 5 години напред, считано 
от началото на годината на кандидатстване. 

 

12.  

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

 

13.  

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; 

 

14.  

За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - 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, срок и начин на 
доставка. В договорите се описва ДДС. Контрагентът/тите – местни лица следва да 
са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а 
контрагентът/тите - чуждестранни лица следва да представят документ за 
правосубектност съгласно националното им законодателство. 

 

15.  

За кандидати по чл. 13, (1), т. 1 - най-малко три съпоставими независими оферти в 
оригинал, в случай че доставките/услугите, оферирани от един 
доставчик/изпълнител са на стойност повече от левовата равностойност на 15 000 
евро. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите 
се издават не по-късно от датата на сключване на предварителния или 
окончателния договор с избрания оферент и се придружават от технически 
спецификации в случаите на закупуване на специализирана горска техника и 
оборудване. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица следва 
да представят документ за правосубектност съгласно националното им 
законодателство. 

 

16.  Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска 
цена - за кандидати по чл. 13, (1), т. 1;  
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17.  Копия от договори за предоставяне на услуги за подготовка на проекта, 
включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и 
програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или 
юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на 
инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за 
архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на 
разходи за адвокатски услуги (при кандидатстване за финансиране на тези услуги); 

 

18.  Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги за подготовка на 
проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, 
планове и програми за гори и земи от горския фонд, собственост на физически или 
юридически лица и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на 
инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за 
архитекти, инженери и др., свързани с изпълнението на проекта с изключение на 
разходи за адвокатски услуги, в случаите когато разходите са извършени преди 
подаване на заявлението за подпомагане; 

 

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
1. Мероприятия по осветления и прочистки ,отгледни сечи, кастрене:   

а 
Лесоустройствен проект, план или програма за осветления и прочистки, отгледни 
сечи или Технологичен проект за кастрене, включително частта с таксационното 
описание на горите, в които ще се извършват мероприятията 

 

б 

Документ за регистрация по реда на Наредба №31/2003 за реда и критериите за 
регистрацията за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на 
дейности в горския фонд на лицето което ще извършва на лесокултурните 
мероприятия и/или дърводобива 

 

в Количествена сметка на предвидените мероприятия, одобрена от Регионална 
дирекция по горите (РДГ)  

2. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване   
а Бизнес план (по образец), с изключение на общини.  
б *Счетоводен баланс за последния отчетен период.  

в *Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със справка 
за приходите и разходите по видове икономически дейности.  

г *Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за 
последния отчетен период;  

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

*Документите не се изискват за кандидати физически лица и общини. 
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в 
горепосочения ред. 

 

ДЕКЛАРАЦИИ 

Декларирам, че: 

1 Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 
„Подобряване икономическата стойност на горите”  

2 Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”   
3 Нямам изискуеми публични задължения към държавата   
4 Не съм подпомаган по други програми за същата инвестиция  
5 Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта  

6 

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата 
удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и 
обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят 
моя подпис 
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Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства, да бъдат 
проверени на място от служители на Разплащателната агенция към Държавен фонд 
“Земеделие”, Министерство на земеделието и храните и упълномощени 
представители на Европейската комисия 

 

8 Известна ми е наказателната отговорност по чл.248 а, ал.2  и чл. 313 от НК за 
предоставени от мен неверни данни и документи  

 

Кандидатствам за сума от _________________________лева 
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от Таблицата за допустими 
инвестиции) 

 

дата/име/подпис на кандидата/печат



Таблица за допустимите инвестиции 
Идентификационен №:...................................................... 
№ Вид на 

инвестицията 
Марка, модел Количес

тво 
Единична 
цена 

без ДДС 
/лева/ 

Обща сума 
без ДДС  

/лева/ 

Обща сума 
с ДДС 
/лева/ 

Междинно 
плащане 

Допустими 
инвестиции 

Одобрено 
междинно 
плащане 

Одобрена сума 
/лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 да не да не да не 11 

       

   

   

   

   

   

   

   

   

А Сума на инвестицията: 
 

 
Предварителни разходи за подготовка на проекта, включително 
разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и 
програми за гори и земи от горския фонд, притежание на частни 
собственици и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка 
на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес 
план, такси за архитекти, инженери и др.,свързани с изпълнението на 
проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги 

 

Б 

Предварителни разходи за изработване на бизнес план  

 
В Обща сума на инвестицията /А+Б/  

 
Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС. 
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция 
 
 
 

 
дата/име/подпис на кандидата/печат 
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Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 122 „Подобряване 
икономическата стойност на горите” по ПРСР 

 
/П о п ъ л в а      с е     с л у ж е б н о / 

УИН:.............................................................................................. 

УРН:...............................................................................................  

 
Информацията по-долу се попълва от кандидата 
1. Тип  на бенефициента:  
/Моля, отбележете подходящата категория:/ 

Физическо лице, нерегистрирано по някакъв закон  1 
Едноличен търговец (ЕТ)  2 
Акционерно дружество (ЕАД /АД)  3 
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД)  4 
Друг едноличен субект (посочете):______________________________________ 5 
Община   6 
Сдружение на общини  7 
Нерегистрирано сдружение на физически лица  8 
Кооперация  9 
Организация на производители   10 
Юридическо лице с нестопанска цел  11 
Друго (посочете): ___________________________________ 12 

 
2. Възраст на физическите лица: 
 
Години: ________________________ 

3. Пол1: 
Жена      1  
Мъж        2 

 
4. Година на старт на дейността на стопанството– 

бенефициент:________________________г. 
 
5. Размер на стопанството  

5.1. Стопанисвани площи от горския фонд: _____________ ха 
/Моля, отбележете общия размер на стопанисваните от Вас площи в хектари:/ 

 
6. Заявени площи за подкрепа: 
/Моля, попълнете таблицата, представяща характеристиките на горските имоти за които търсите подкрепа/ 

 Площ 
ха 

ЕКАТТЕ2 
(нас. място) 

Тип гора* 
 

Състав на дърв. 
видове* 

Средна височина  
на дърветата 

МЕТРА 

Средна възраст 
на гората 
ГОДИНИ 

 I III V VI VII VIII 

Имот 1 ... ... 
Високостъблени 
Горски култури 
Издънкови 

Иглолистни 
Широколистни 
Смесени 

.... .... 

Имот 2 ... ... 
Високостъблени 
Горски култури 
Издънкови 

Иглолистни 
Широколистни 
Смесени 

.... .... 

                                                 
1 Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец – ползвател, или за управителя на фирмата, 
ако е юридическо лице 
2 Попълва се ЕКАТТЕ на населеното място в чието землище попада преобладаващата част от площта на 
имота 
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Имот 3 ... ... 
Високостъблени 
Горски култури 
Издънкови 

Иглолистни 
Широколистни 
Смесени 

.... .... 

* Попълва се преобладаващия тип гора или състав на дървесни видове 
 
8. Подкрепени дейности и разходи: 
8.1 Дейности в горите: 
/Моля, попълнете таблицата, представяща дейностите по горските имоти за които търсите подкрепа/ 

 Обща 
Площ 

Лесоустройствен 
проект Осветления Прочистки  Кастрене  Отгледни 

сечи  

Мерна 
единица: 

Ха Ха С-т  лв. Ха С-т  
лв. 

Ха С-т  
лв. 

Бр. 
Стъбла 

С-т  
лв. 

Ха С-т  лв. 

Имот 1            
Имот 2            
Имот 3            
Общо            

 

8.2. Закупуване на оборудване и машини 
/Моля, попълнете таблицата, представяща разходите за закупуване на машини и оборудване, за които търсите подкрепа/ 

Закупуване на оборудване 
 За добив дървен материал За изнасяне на дървен материал 

 Бр. С-т  лв. Бр. С-т  лв. 
     
     
     
     

Общо     
 
 
 


