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МЕТОДОЛОГИЯ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 

  

 

На основание чл. 78. (1) от Наредба 22 от 14 декември 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., Бенефициентът може да подаде Заявление за промяна на 

административния договор (Заявление) за предоставяне на финансова помощ чрез ИСУН. 

Към заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността 

му. 

Не се допуска изменение и/или допълнение на административния договор за финансова 

помощ, което: 

а) засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията 

съгласно одобрения проект; 

б) води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка; 

в) води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ; 

г) води до противоречие с целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИГ; 

д) е въз основа на липсваща аргументация; 

Бенефициентът може да поиска удължаване на срока за изпълнение на проекта, но не по 

късно от 30 юни 2023 г. 

Изменение и/или допълнение на договора може да се извърши по заявление на Бенефициента 

и след одобрението му от МИГ. 

Бенефициентът представя пред МИГ, Заявление за промяна на административен договор в 

свободен текст, подадено не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на договора. 

Заявлението следва да съдържа всички необходими реквизити - дата, подпис, печат. В случай 

че управляващите бенефициента са повече от едно лице, заявлението се попълва от всички 

лица членове на управителните органи на бенефициента, а в случай, че членове са 

юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган, както и от 

прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива. Към заявлението, 

бенефициентът е необходимо да спази изискванията за допустимост съгласно Указанията за 

кандидатстване по съответната процедура и да представи документи, с което да са спазени 

условията, които са били предмет на оценка.  

Заявлението за промяна се подава лично или по куриер в офиса на МИГ на адрес: гр. 

Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ № 1, ет. 3, офис 305 

Проверката за допустимостта на исканата промяна се извършва от Комисия за разглеждане 

на постъпили заявления за промяна на административен договор (Комисия) по критериите, 

посочени в Контролен лист за съответствие и допустимост на искана промяна на 
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ 

на заявление за промяна на административен договор за предоставяне на 

финансова помощ 

 

Код на процедурата в ИСУН   

Номер на договор   

Наименование на проектното 

предложение 

 

Име на кандидата:   

ЕГН/EИК/БУЛСТАТ:   

УРН:  

 
 

І. Проверка за окомплектованост и допустимост на искана промяна 

№ Изисквани документи 

Наличие 

на 

докумен

та  

Коментари на комисията 

1 

Подадено е Заявление за 

промяна на административен 

договор с посочени мотиви (в 

свободен текст) 

 Да  

 Не  

 

 

2 

Бенефициентът е представил 

придружаващи документи и 

информация към заявлението 

за промяна, с което са 

спазени условията, които са 

били предмет на оценка 

 Да  

 Не  

 Н/П  

 

3 

Заявлението за промяна е 

подадено в срок не по-

кратък от два месеца преди 

изтичането на срока на 

договора 

 Да  

 Не  

 

4 

Исканата промяна НЕ касае 

дейности извън територията 

на МИГ – Берковица и 

Годеч. 

 Да   

 Не 
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5 

Исканата промяна е в 

съответствие с обхвата и 

условията на мярката и 

СВОМР 

 Да  

 Не 

 

6 

Исканата промяна е в 

съответствие с основната 

цел на проекта и не променя 

предназначението на 

инвестицията/дейността 

съгласно одобрения проект  

 Да  

 Не 

 

7 

Исканата промяна НЕ води 

до недопустимост или 

необоснованост на 

заявените за подпомагане 

дейности и разходи 

Извършва се проверка за 

свързаност на 

бенефициента и 

оферентите (прилагат се 

разпечатка от принт 

скрийн на извършените 

проверки) 

Забележка: Разходите са 

необходими, основателни и 

обосновани когато за всеки 

заявен за финансиране 

разход са представени три 

съпоставими независими 

оферти, придружени от: 

- Запитване за оферта по 

образец,  

- Решение за избор на 

доставчика/изпълнителя,  

- Когато не е избрал най-

ниската оферта – 

писмена обосновка за 

мотивите, обусловили 

избора му. 

 Да  

 Не  

 Н/П  

 

8 

Представените в 

заявлението за промяна 

мотиви са основателни и 

обосновани (Представени 

са доказателства и 

обосновка с описани мотиви 

от бенефициента) 

 Да  

 Не  

 Н/П  

 

9 

Исканата промяна е в 

съответствие с изискванията 

и критериите за оценка, при 

които е одобрен проекта 

 Да  

 Не  

 Н/П  
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10 

Исканата промяна е в 

съответствие с изискванията 

за допустимост на разходите 

и НЕ включва недопустими 

и/или дублирани разходи 

Забележка:  При проверка 

на стойността се прилага 

курс за 1 евро = 1,9558 лева 

 Да  

 Не  

 Н/П  

 

 

 

ПРИМЕРНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

При промяна/замяна на оборудване/доставчик към заявлението се прилагат: 

1. Кореспонденция между бенефициента и доставчика (когато е приложимо); 

2. Споразумение за прекратяване/изменение на договор между бенефициента и доставчика (когато е 

приложимо); 

3. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на 

валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена определена в левове или евро с посочен ДДС, 

ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 от условия за 

кандидатстване по съответната процедура; 

4. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на инвестицията, включително 

с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение - важи в случаите, 

когато кандидатът не се явява възложител по Закона за обществените поръчки и не планира да 

провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.  

В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-

стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” и „xls” или „xlsx”. 

5. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска 

цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора.  Документите са неприложими за 

кандидати възложители по Закона за обществените поръчки и такива, които планират да 

провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. 

 

При промяна/замяна на банкова сметка към заявлението се прилагат: 

Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на бенефициента, по която ще бъде преведена 

финансовата помощ, в изпълнение на проекта. Документът трябва да е издаден с титуляр – бенефициента и 

следва да съдържа всички изискуеми реквизити - подпис, печат, IBAN и BIC код. 

 

При промяна на адрес на инвестицията/бенефициента към заявлението се прилагат 

Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията или Документ за 

ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни 

предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение. 

 

За всяка промяна бенефициентът е необходимо да спази изискванията за допустимост и представи съответните 

документи, съгласно условията за кандидатстване, с което да са спазени условията, които са били предмет на 

оценка. 
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административен договор за предоставяне на финансова помощ, които се отбелязват с „ДА“, 

„НЕ“ или „Н/П“ (не е приложимо), като се посочват мотивите. Комисия се назначава с 

решение на УС на МИГ. 

Комисията  може да отхвърли исканата промяна, и в случай че се установи: 

а) наличие на недопустими дейности и/или разходи; 

б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; 

в) дублиране на разходи; 

г) неспазване на други условия за допустимост в условията за кандидатстване;  

д) неоснователност на разходите. 

При преценка на допустимостта на исканата промяна се извършва проверка на представените 

оферти (когато е приложимо), проверка за свързаност (когато е приложимо), проверка за 

обоснованост на разходите и др. 

След разглеждане на заявлението за промяна на Административния договор, Комисията 

излиза със становище съдържащо: 

 Мотивите за одобрение / отхвърляне на исканата промяна; 

 Размер на допустимите разходи, вкл. сума на общо допустимите разходи и БФП, като 

ясно отбелязва стойността за която се кандидатства и стойността която се признава 

(когато е приложимо); 

Местната инициативна група взема решение за одобрение/отхвърляне на исканата промяна  

и писмено уведомява Бенефициента за одобреното/отхвърлено заявление в срок не по-късно 

от 30 дни. 

След одобрение от МИГ, Бенефициентът може да подаде заявление за промяна на 

административния договор за предоставяне на финансова помощ чрез ИСУН. Към 

заявлението се прилагат доказателствата, необходими за преценката на основателността му и 

становището от МИГ. 

Местната инициативна група уведомява ДФЗ 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. Към уведомлението се прилагат 

документи от извършената проверка. 

ДФЗ взема окончателно решение като приема или отхвърля исканата промяна. ДФЗ може да 

изиска допълнително представяне 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. 

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. 
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При уведомяване от страна на ДФЗ  за съгласие с исканата промяна, бенефициентът или 

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, трябва да се яви в срок до 

15 дни от получаването 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. 
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ПРИМЕРНИ ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ 

При промяна/замяна на оборудване/доставчик към заявлението се прилагат: 

1. Кореспонденция между бенефициента и доставчика (когато е приложимо); 

2. Споразумение за прекратяване/изменение на договор между бенефициента и доставчика (когато е 

приложимо); 

3. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на 

валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена определена в левове или евро с посочен ДДС, 

ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 8 от условия за 

кандидатстване по съответната процедура; 

4. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки - обект на инвестицията, включително 

с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение - важи в случаите, 

когато кандидатът не се явява възложител по Закона за обществените поръчки и не планира да 

провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160.  

В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-

стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” и „xls” или „xlsx”. 

5. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска 

цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора.  Документите са неприложими за 

кандидати възложители по Закона за обществените поръчки и такива, които планират да 

провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. 

 

При промяна/замяна на банкова сметка към заявлението се прилагат: 

Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на бенефициента, по която ще бъде преведена 

финансовата помощ, в изпълнение на проекта. Документът трябва да е издаден с титуляр – бенефициента и 

следва да съдържа всички изискуеми реквизити - подпис, печат, IBAN и BIC код. 

 

При промяна на адрес на инвестицията/бенефициента към заявлението се прилагат 

Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията или Документ за 

ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни 

предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение. 

 

За всяка промяна бенефициентът е необходимо да спази изискванията за допустимост и представи съответните 

документи, съгласно условията за кандидатстване, с което да са спазени условията, които са били предмет на 

оценка. 

 

 


