
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр. Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850,   
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Страница 1 от 2 

Приложение 31 

Към Условията за изпълнение 

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2  

на Наредбата за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за 

подпомагане на земеделските производители от 2018г. на МЗХГ. 

 

Документи за авансово плащанe 

 

1. Искане за авансово плащане (по образец).  

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

лично от бенефициента.  

3.  Документ, удостоверяващ представителната власт (важи за случаите, когато това е 

предвидено в Условията  за кандидатстване) 

4. Банкова гаранция. 

5. Запис на заповед по образец (приложимо за бенефициенти общини и местни 

инициативни групи).  

6. Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на 

общинския съвет за одобряване на запис на заповед (важи, когато   представено обезпечение е 

запис на заповед).  

7. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова подсметка за средства 

от Европейския съюз по конкретния проект, сключен между ползвателите общини и търговска 

банка, с включена изрична клауза, че търговската банка ще следи целевото разходване на 

изплатените авансово средства (важи за бенефициенти общини) 

8. Свидетелство за съдимост от /бенефициента - физическо лице, или на 

представляващия бенефициента едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице и 

член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително 

прокурист или търговски пълномощник, както и от лицата с правомощия за вземане на решения 

или контрол по отношение на бенефициента, издадено най-рано 4 месеца преди представянето му.  

9. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициента не е обявен в процедура по 

несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на 

заявката за плащане (важи само за бенефициенти, по отношение на които това обстоятелство 

не подлежи на вписване в търговския регистър и не важи за бенефициенти общини и местни 
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поделения на вероизповедания, признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за 

вероизповеданията). 

10. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициента не е в процедура по ликвидация, 

издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на заявката за плащане 

(важи за бенефициенти, по отношение на които това обстоятелство не подлежи на вписване в 

Търговския регистър и не важи за бенефициенти  общини и местни поделения на вероизповедания, 

признати за юридически лица по силата на чл. 10 от Закона за вероизповеданията). 
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