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Вх. № ....................................  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  
С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОМПОНЕНТ 2  

„ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА  

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 
 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 

1. Проектно предложение:  

ЛИЧНА МОБИЛНОСТ  

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 

 

1. Кандидат: ……….……..…………. (трите имена на физическото лице) 

 

 

2. ЕГН …………………………………………………………………………… 

 

3. Настоящ адрес на кандидата: ……….………..…….. (пощ. код, град/село, ж.к., ул./бул., №) 

 

4. Електронен адрес (e-mail) и телефон на кандидата: ……..……………………...…………….. 

 

III. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Бюджет на проектното предложение с ДДС: ..................... лева 

(бюджетът на проектното предложение трябва да е до 8 000 лева с ДДС, като същият се 

определя въз основа на представената оферта/проформа фактура)  

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1. Описание на мотивите за исканата подкрепа 

 

 

  

 

2. Проектното предложение е за осигуряване на лична мобилност:  

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

 
 за изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление на 

моторно превозно средство (МПС); 

 

 приспособяване (преустройство) на органите за управление на МПС и обучение за 

придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на такова 
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V. СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ НА КАНДИДАТА 

 

 Приемайки условията за кандидатстване, кандидатът дава съгласието си Министерство 

на труда и социалната политика (МТСП) да използва за реализиране на целите на 

проектното предложение посочените в това заявление данни, както и данните, съдържащи 

се в документите, приложени към него. 

 

 

Кандидатът декларира, че при одобрение на проектното предложение: 

(при отговор ДА – в съответното квадратче се отбелязва знакът „Х”,  

а при отговор НЕ – квадратчето остава непопълнено)   

  

 ще оказва пълно съдействие при извършването на контрол от страна на МТСП върху 

същинското изпълнение на проектното предложение и документалното отчитане на 

изразходваните средства; 

 изпълнението на проектното предложение ще приключи и ще бъде отчетено в рамките на 

настоящата година; 

 ще има постоянен ангажимент за поддръжката на приспособеното и допълнително оборудвано 

МПС 

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 
(всеки приложен документ се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

  Писмо за подкрепа от съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на 

човека с увреждане; 

  Карта за оценка на физическата годност на водач или на кандидат за придобиване на 

свидетелство/правоспособност за управление на моторно превозно средство от ТОЛЕК или от 

ТЦЛЕК, със заключение за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията 

за физическа годност към водачите; 

  Попълнен и подписан образец на Приложение – Декларация за допустимост (за липса на 

двойно финансиране, липса на публични задължения и липса на предвидени в проектното 

предложение дейности, свързани с изменение в конструкцията на регистрираното пътно 

превозно средство и бъдещо използване, извън целите, осигуряващи личната мобилност и 

социален интегритет на кандидата); 

  Заверено „вярно с оригинала” копие от удостоверение за регистрация на МПС, от което е 

видна собствеността на човека с трайно увреждане, като за собствеността той не трябва да има 

претенции и/или наложени вещни тежести; 

  Заверено „вярно с оригинала” копие от свидетелство за управление на МПС (само в случаите, 

когато се кандидатства за изменение в конструкцията (приспособяване/преустройство на органите 

за управление на МПС); 
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  Протокол, съдържащ заключение „допустимо изменение в конструкцията на ППС“ (когато в 

резултат на извършените проверки и/или изпитвания на МПС с изменение в конструкцията е 

установено съответствието му с приложимите технически изисквания), за изменение в 

конструкцията на МПС, издаден от техническа служба по реда на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. 

за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално 

одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския 

съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство (Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г.); 

  Предложение, съдържащо технически и финансови параметри за изменение в конструкцията 

(преустройство) на органите за управление на МПС, съобразено с функционалния дефицит и 

осигуряването на възможност за човека с трайно увреждане за управление на МПС.  

  Декларация, че кандидатът не е преминал обучение и не притежава документ, удостоверяващ 

правоспособност за управление на МПС към датата на кандидатстване по Компонент 2 от 

Програмата в случай, когато кандидатът желае включване в обучение за придобиване на 

правоспособност за управление на моторно превозно средство. 

 

 

                                                 КАНДИДАТ:  ......................………….…………….                                                                  

                                                                     (трите имена на физическото лице и подпис) 
 
 
 
 
 
 

 


