
 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО 
СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО  

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

Техническо отчитане на проектните дейности – необходими 
документи 

09-10.12.2019г. 

с. Калековец,  ул. „Иван Вазов“ № 5 

 



Примерни документи, свързани 
с техническото отчитане на дейностите 

 Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с 
детайлно описание на техническите характеристики, цена в лева или 
евро, срок, количество и начин на доставка, ведно с подробна 
количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен 
носител. В договорите се описва ДДС. 

 Приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен носител 
между доставчика/изпълнителя и бенефициента на помощта за 
доставената стока/услуга, обект на инвестицията, съдържащ подробно 
описание на техническите характеристики. 

 Декларация от всеки доставчик, че активите, предмет на инвестиция, 
не са втора употреба съдържаща индивидуализиращи данни (напр. 
марка, модел, серийни номера, номер на рама, номер на двигател, 
номер/дата на договор за доставка). 

 



Примерни документи, свързани 
с техническото отчитане на дейностите 

 Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за 
изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг). 

 Договори за доставка с описани количества и цени на земеделски продукти 
като доказателство за спазване на изискванията/критериите от Условията за 
кандидатстване. 

 Застрахователна полица за всички активи - предмет на инвестицията в полза 
на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с 
опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване 
и прикачен инвентар и покриваща всички посочени в договора за финансово 
подпомагане рискове за съответния вид инвестиция. 

 Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия 
за срока на застраховката, придружена/о от пълно дневно извлечение (в 
случай че плащането е извършено по банков път). 

 



Примерни документи, свързани 
с техническото отчитане на дейностите 

Доставка на оборудване/ обзавеждане/ специализиран софтуер/ софтуерни 
системи 

 Документи от проведена процедура за избор на изпълнител; 

 Подписан договор с изпълнител; 

 Приемо предавателен протокол; 

 Гаранционни карти, договор за обслужване; 

 Документация на оборудването/ технически паспорт/спецификации на 
производителя, сертификати за качество; 

 Снимков материал на оборудването/обзавеждането с видими серийни 
номера и стикери, указващи закупуването му със средства по ПРСР 

 Снимки на екрана, показващи броя и серийните лицензионни номера на 
внедрения софтуер, включително снимки на основните му модули 
функционалности 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Закупуване на земя за целите на проекта 

• Документ, удостоверяващ правото на собственост на 
бенефициента на помощта, представен в предвидената от 
българското законодателство форма. 

• Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди 
датата на подаване на искането за плащане. 

• Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата 
на закупуване (изисква се в случай на закупуване на земята след 
датата на кандидатстване за подпомагане). 

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Закупуване на сгради за целите на проекта 

• Документ, удостоверяващ правото на собственост на 
бенефициента на помощта, представен в предвидената от 
българското законодателство форма. 

• Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или 
друга недвижима собственост към датата на закупуването им 
(изисква се в случай на закупуване на земята след датата на 
кандидатстване за подпомагане). 

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, включително и 
компютърен софтуер 

• Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия 
(образец № 17) в случаите, когато се изисква съгласно действащата 
нормативна уредба. 

 

Закупуване на специализирани транспортни средства /транспортни 
средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, 
които не позволяват използването им за други цели/.  

• Свидетелство за регистрация на МПС.  

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Придобиване на патентни права и лицензии 

• Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е 
предмет на закупуване от бенефициента на помощта. 

• Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг 
документ, удостоверяващ правото на ползване на патент от 
бенефициента на помощта, за срок не по-малък от 5 години от 
датата на подписване на договора с РА, с описани финансови 
условия. 

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Изграждане и/или модернизиране на сгради за целите на проекта 

• Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (частта, етапа от него) 
при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя 
(образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството) - при кандидатстване за окончателно плащане. 

• Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) (образец 
№ 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) - при кандидатстване за окончателно плащане (в 
зависимост от характера на инвестицията). 

• Разрешение за ползване за строежите от първа, втора и трета категория, издадено от 
органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, 
определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството - при 
кандидатстване за окончателно плащане. 

• Удостоверение за въвеждане в експлоатация за строежите от четвърта и пета категория от 
органа, издал разрешението за строеж - при кандидатстване за окончателно плащане. 

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Изграждане и/или модернизиране на сгради за целите на проекта 

• Обобщен приемно-предавателен протокол на хартиен и електронен 
носител между бенефициента на помощта и изпълнителя за всички 
видове изпълнени и приети строително-монтажни работи. 

• Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на 
хартиен и електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща 
обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни 
строително-монтажни дейности (когато е приложимо). 

• Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, 
вариационна заповед, книга на обекта, одобрена от лицето, 
упражняващо строителен надзор, и възложителя (когато е 
приложимо). 

 



Специфични документи според предмета 
на инвестиция 

Документи за съответствие с критериите за подбор, за които е 
получено предимство пред други кандидати  

• Документи, доказващи изпълнението или поддържането на 
съответствие с критериите, по които проектното ппредложение е 
получило точки при оценката на етап ТФО към датата на искане за 
плащане и в периода на мониторинг. 

 



Примерни документи, свързани 
с техническото отчитане на дейностите 

 

Визуализация и публичност 

 Договор за доставка/ услуга 

 Приемо предавателен протокол; 

 Снимки на поставени/монтирани табели, банери, издадени рекламни 
материали; 

 Документи от проведени събития; 

 Копия от публикации в пресата; 

 Електронен вариант на рекламните материали, излъчвания, аудио и видео 
записи; 

 Линк към интернет страницата на Бенефициента 


