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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

МИГ Белово, Септември, Велинград ИНФОРМИРА бенефициентите със сключени 

договори по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от ПРСР 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, че на интернет страницата на ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ е публикувана 

Процедура  за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени 

поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично 

със средства от ЕЗФРСР, налична на следния адрес: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-

op/.  

Процедурата регламентира реда и начина за осъществяване на предварителна проверка и 

последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за 

разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР, както и Указанията по чл. 50, 

ал. 2 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 51, ал. 5 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 50, ал. 5 от 

Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чл. 40, ал. 5 от Наредба № 16 от 30.07.2015 

г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., чл. 76, ал. 6 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено 

от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г., чл. 17, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи 
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разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., чл. 14, ал. 6, т. 5 от Наредба № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20 

"Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и по 

утвърдените от Ръководителят на управляващия орган на програмата за всяка процедура насоки 

и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", по подмярка 7.3 

„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“, 

по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 

"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства‘, по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални 

активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по подмярка 8.3 

„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 

събития“, по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 

бедствия и катастрофични събития“ и по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и 

в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 1.1. „Професионално обучение и 

придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програма 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приложение 122_1 към настоящата 

процедура). 

Процедурата регламентира и реда и начина за: 

1. Сключване на допълнителни споразумения към Договори за предоставяне на финансова 

помощ между Държавен фонд „Земеделие“ и ползватели, имащи качеството на възложители по 

Закона за обществените поръчки (ЗОП);  

2. Разглеждане на случаи на нарушения, установени при осъществяване на последващ 

контрол върху проведени обществени поръчки и проведени процедури за избор с публична покана, 
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съ-финансирани или финансирани изцяло от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР), водещи до необходимост от налагане на финансови корекции или пълен или 

частичен отказ от съгласуване; 

3. Разглеждане на сигнали за нарушения и нередности във връзка с обществени поръчки, 

проведени от ползватели, имащи качеството на възложител по ЗОП. 

4. Разглеждане на сигнали за нарушения и нередности във връзка с процедури за избор с 

публична покана, проведени от бенефициенти, които не са възложители по смисъла на Закона за 

обществените поръчки. 
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