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ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, 

ВЕЛИНГРАД НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРСР 214-2020Г. 

 

Одобрявам: 

Председател на УС  

 

 

Одобрявам: 

Изп. Директор на МИГ 

 

 

Съкращения: 

АДБФП – Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

ВОМР -  Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ  -    Държавен фонд „Земеделие“ 

ИСУН -  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 

2020 

МИГ - Местна инициативна група 

СВОМР - Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО  -    Управляващ орган 

УС -     Управителен съвет 

 

 

Раздел 1: 

 

ОБОСНОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, 

ВЕЛИНГРАД НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРСР 214-2020Г. 

 

Чл.1. Процедурата е разработена на основание чл. 78, ал.4 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. съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 1 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. 
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Чл.2. Получателят може да подаде заявление за промяна на договора за предоставяне на 

финансова помощ чрез ИСУН. Към заявлението се прилагат доказателствата, необходими за 

преценката на основателността му. 

 

Чл.3. Местната инициативна група уведомява ДФЗ за одобреното заявление за промяна на 

договора за предоставяне на финансова помощ в ДФЗ не по-късно от два месеца преди изтичането 

на срока на договора с получателя на финансова помощ. 

 

Чл.4. В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема или 

отхвърля исканата промяна. 

 

Чл.5. Когато в процеса на обработка на документи и/или информация ДФЗ установи 

необходимост от предоставяне на становище и/или информация от други органи или институции, 

нормативно или договорно установеният срок за произнасяне се счита удължен с периода от датата 

на изпращането на запитването до датата на получаването на становището и/или информацията. 

Допълнителна информация се изисква чрез ИСУН. 

 

 

Раздел 2: 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРСР 214-2020Г. 

 

Чл.6. Изменение и/или допълнение на договора може да се извърши по заявление на 

бенефициента и след одобрението му от МИГ. 

 

Чл.7. МИГ уведомява ДФЗ, чрез бенефициента за одобреното заявление за промяна на 

договора за предоставяне на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичането на 

срока на договора с получателя на финансова помощ. 

 

Чл.8. ДФЗ, въз основа на представени към искането доказателства за преценка на неговата 

основателност и допустимост, приема за основателно и допустимо или отхвърля същото в 

едномесечен срок от подаването му. 

 

Чл.9. Не се допуска изменение или допълнение на договора, което: 

- противоречи на целите и приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, Велинград; 

- засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на инвестицията 

съгласно одобреното проектно предложение; 

- води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка; 
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- води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;  

- води до увеличение на стойността на одобрен разход по проекта. 

 

Чл.10. ДФЗ може да изисква допълнително представяне от бенефициента на документи и 

данни, когато са установени нередовност или липса на документи, или при необходимост от 

предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и 

посочените факти в искането за изменение на договора, както и с цел да се удостовери верността 

на заявените данни. Бенефициентът представя изисканите му данни и/или документи в срок до 15 

дни от датата на получаване на уведомяването. 

 

Чл.11. При уведомяване от ДФЗ за съгласие с исканата промяна, бенефициентът или 

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице или със заповед на кмета на 

общината, трябва да се яви в срок до 15 дни от получаване на уведомлението за сключване на 

допълнително споразумение към договора, като при неявяване в този срок правото за подписване 

на допълнителното споразумение към договора се погасява. 

 

 

Раздел 3: 

 

ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА МИГ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРСР 214-2020Г. 

 

Чл.12. Процедура за одобрение от МИГ на изменение и/или допълнение на сключен 

договор за предоставяне на БФП се стартира след постъпило писмено и обосновано искане в 

деловодството на МИГ. След регистриране в деловодството на МИГ Белово, Септември, 

Велинград от страна на бенефициента на заявление за изменение на АДБФП, Изпълнителният 

директор или Експерт по прилагане на СВОМР докладва пред Председателя на УС на МИГ в срок 

от два работни дни. 

 

Чл.13. Председателят на УС на МИГ свиква заседание на Управителния съвет в срок от два 

работни дни от постъпването на доклад по чл. 12, на което се разглежда регистрираното от 

бенефициента искане за изменение на АДБФП. 

Исканото изменение на договора се одобрява, ако: 

-не противоречи на целите и приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие за периода 201-2020г. на МИГ Белово, Септември, Велинград; 

- не засяга основната цел на дейността и не променя предназначението на инвестицията 

съгласно одобреното проектно предложение; 

- не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка; 

- не води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;  

- не води до увеличение на стойността на одобрен разход по проекта. 
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Чл.14. В случай на одобрение от УС на исканото от бенефициента изменение на АДБФП, 

Изпълнителният директор на МИГ следва да предприеме необходимите действия за изпълнение на 

стъпките по изпълнение на процедурата: 

1. Изготвя уведомително писмо до ДФЗ за одобрение от страна на МИГ на исканото 

изменение в АДБФП в срок от два работни дни от Решението на УС; 

2. Уведомителното писмо по точка 1 се изпраща на бенефициента, който има задължение 

да прикачи го изпрати на ДФЗ към искането си за изменение и/или допълнение на 

договора, чрез ИСУН. 

 

Заключителни разпоредби: 

 

§ 1. Настоящата процедура е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 

14 декември 2015г. 

§ 2. Настоящата процедура може да бъде изменяна с решение на УС на МИГ, като 

измененията се в пълно съответствие с нормативната база.  
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