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1. Общи условия: 

 Получателят на финансовата помощ изпълнява проекта в съответствие с 

нормативните и договорните правила при спазване на условията на ПРСР, 

предоставяща финансова помощ. 

 Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за 

ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, е до 30 юни 2023 г. 

 Получателят на финансова помощ е длъжен незабавно да уведоми УО на ПРСР 

2014 - 2020 г., ДФЗ и МИГ за всяко обстоятелство, което би могло да 

възпрепятства или забави осъществяването на дейностите по проекта. 

 Когато получателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни 

задължения след изплащане на финансова помощ, ДФЗ може да поиска връщане 

на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати 

всички договори, сключени с получателя. В тези случаи ДФЗ определя размера на 

средствата, които трябва да бъдат възстановени от получателя, като взема 

предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. 

 



Държавен фонд "Земеделие" може да поиска връщане на 

вече платени суми заедно със законната лихва върху тях, 

когато получателят на финансовата помощ: 

 е представил декларация с невярно съдържание и/или 

документ с невярно съдържание, неистински или преправен 

документ, и/или изкуствено е създал условия за изпълнение 

на изискванията за получаване на финансова помощ, за да 

извлече облага в противоречие с целите на тази наредба; 

 е получил или е одобрен за получаване на допълнителна 

публична финансова помощ за дейности, финансирани по 

реда на тази наредба; 

 не изпълнява задълженията си по чл. 72 от Наредба 22. 

 



 Получателят на помощта дължи връщане на изплатено окончателно плащане, 

когато ДФЗ установи, че получателят: 

 или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, 

определени в чл. 12, ал. 3 от Наредба 22; 

 попада в хипотезите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси и/или представляващият получателя или 

член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност. 

 При неизпълнение на задължение по чл. 72 от Наредба 22 ДФЗ писмено 

предупреждава получателя на помощта за констатираното неизпълнение и 

санкциите, които се налагат за този случай, като Получателят на помощта може 

да отстрани нередовностите в едномесечен срок от получаване на писменото 

предупреждение. Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите 

са депозирани в деловодството на ДФЗ в посочения срок. Получателят на 

помощта не се санкционира, когато отстрани в срок нередовностите. В случай на 

неизпълнение на задълженията в определения срок получателят на помощта 

дължи връщане на получената помощ ведно със законната лихва към нея. 

 



 Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задължение, ако 

то се дължи на непреодолима сила или извънредно обстоятелство. В тези 

случаи получателят на помощта или упълномощено от него лице е 

длъжен да уведоми писмено ДФЗ за възникването на непреодолима сила 

или извънредно обстоятелство и да приложи достатъчно доказателства 

във връзка с това в срок до 15 работни дни от датата, на която 

получателят или упълномощеното лице е в състояние да го направи. 

Срокът се смята спазен, ако информацията и/или документите са 

депозирани в деловодството на ДФЗ за ЕЗФРСР в посочения срок. 

 Получателят на финансовата помощ е длъжен да води всички финансови 

операции, свързани с подпомаганите дейности, в отделна аналитична 

счетоводна сметка. 

 Получателят е длъжен да организира подробна счетоводна отчетност, 

която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и 

невъзстановим ДДС по всеки договор. 



 Ползвателите на помощ застраховат активите, предмет на подпомагане, 

за срока, рисковете и при условията, посочени в договора за 

предоставяне на финансова помощ. 

 Договорът за застраховка се сключва в полза на Държавен фонд 

„Земеделие“ - Разплащателната агенция. 

а) при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, 

покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща 

обезщетението на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция 

до размера на отпуснатата финансова помощ 

б) при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се 

изплаща на бенефициента. 

 Бенефициентът трябва да внесе еднократно целия размер на 

застрахователната премия за срока на застраховката и да подновява 

ежегодно договора до изтичане на мониторинговия период.  



 При подаване на искане за окончателно плащане бенефициента следва да 

представи застрахователна полица, валидна за срок от минимум 12 

месеца. Ежегодно, в срок до изтичане срока на валидност на 

застрахователната полица (в случаите, когато договорът за застраховка 

не покрива целия срок на мониторинг), бенефициентът се задължава да 

представя пред Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция 

подновената застрахователна полица, валидна за период поне от една 

година, считано от датата, на която е изтекла валидността на 

предходната полица, ведно с платежни документи за изцяло платена 

застрахователна премия. 

 Застрахователната премия е за сметка на бенефициента. 

 Застраховката следва да покрива рисковете, посочени в приложение към 

административния договор. 

 



 Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на 

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция, се намалява размерът 

на задължението на бенефициента към ДФЗ- РА. В случай на отказ от изплащане 

на застрахователното обезщетение или когато неговият размер е по-малък от 

изплатената за погиналия актив финансова помощ, бенефициентът дължи 

възстановяване на получената финансова помощ, респ. на разликата между 

размера на получената финансова помощ и изплатеното на ДФЗ- РА 

обезщетение. Когато действителната стойност на погиналия актив, определена 

към датата на настъпване на застрахователното събитие, е по-малка по размер от 

изплатената за актива финансова помощ, за целите на изчисление на дължимата 

от бенефициента сума по предходното изречение се взема предвид 

действителната стойност на актива.   

 При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен в подходящ срок да 

възстанови функционалността на подпомогнатия актив, като уведоми ДФЗ- РА за 

това обстоятелство. 

 



  В случай че е настъпила тотална щета на подпомаган актив бенефициентът се 

задължава незабавно и писмено да уведоми застрахователя и ДФЗ- РА за това, 

като в уведомлението до ДФЗ- РА има право да поиска да му бъде предоставена 

възможност да замени погиналия актив с друг, нов актив, притежаващ поне 

аналогични технически характеристика/спецификации с погиналия. В тези 

случаи ДФЗ- РА извършва преценка за обоснованост на разходите за новия 

актив при спазване на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване, 

като при определяне на размера на допустимите разходи за погиналия актив се 

взема предвид действителната стойност на погиналия актив, определена към 

датата на настъпване на застрахователното събитие, когато тя е по-ниска от 

първоначално договорения размер на допустимите разходи. При разлика между 

размера на цената на новозакупения актив и тази, определена при спазване на 

изискванията по предходното изречение, ДФЗ- РА удържа частта от дължимото 

му застрахователно обезщетение, съответстваща на тази разлика.  



 След закупуване на новия актив и представяне на всички документи, удостоверяващи 

направения разход, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция дава 

писмено съгласие пред застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение 

в полза на бенефициента, като удържа в своя полза разликата, ако такава е налице. 

 Получателят на помощта е длъжен да предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., ДФЗ и 

МИГ всяка поискана информация за осъществяването на дейността по проекта. 

 Получателят на помощта е длъжен да предоставя достъп до документи и да съдейства за 

осъществяване на проверки, осъществявани от надлежно упълномощените 

представители на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на ДФЗ и МИГ, Сметната палата, 

Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с 

измамите, Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от 

европейските земеделски фондове", както и на всеки упълномощен външен одитор в 

срок до 5 години, считано от последното плащане по споразумението за предоставяне 

на финансова помощ, както и да осигурява всякакви документи и информация, които ще 

подпомогнат проверките. 



 Ако УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или Европейската комисия направи оценяване и/или 

наблюдение на ПРСР 2014 - 2020 г., ОПОС 2014 - 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР 

или ПМДР, получателят на помощта поема задължението да осигури на тях и/или 

на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще 

подпомогнат оценяването или наблюдението. 

 Длъжностните лица на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на ДФЗ и МИГ и 

представителите на Европейската комисия са длъжни да се легитимират пред 

получателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените 

им правомощия. 

 За периода от подаване на формуляра за кандидатстване до изтичане на срока за 

мониторинг бенефициентите са длъжни да не получават публична финансова 

помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз за активите 

и/или дейностите, за които са получили финансова помощ по административния 

договор. 

 За периода от датата на подаване на формуляра за кандидатстване до изтичане на 

срока на мониторинг по отношение на бенефициента или на съответното задължено 

лице не следва да е налице обстоятелство, определящо кандидата като недопустим 

съгласно Условията за кандидатстване 



2.Условия, отнасящи се до осъществяване на дейностите: 

 Получателят на финансова помощ е длъжен да: 

1. съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности; 

2. използва закупените/подобрените/реконструирани/изградени въз основа на 

одобрения проект активи по предназначение; 

3. не прехвърля собствеността върху активите - предмет на подпомагане, под каквато 

и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон; 

4. не преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагането, под каквато и 

да е форма; 

5. не променя местоположението на подпомогнатата дейност; 

6. не преустановява подпомогнатата дейност. 

 Изискването по горната точка, подточка 2, 3 и 4 не се прилага при подмяната на 

оборудване с изтекъл амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване, 

придобито със средства от ЕЗФРСР, се осъществява след одобрение от ДФЗ. 



 Изискването на подточка 4 не се прилага за инвестиция, за която в проектното 

предложение е обосновано, че обичайното й предназначение е свързано с 

преотстъпване на правото на ползване на трети лица или когато това се изисква по 

закон. Изключението не се прилага, когато предоставянето на актива - предмет на 

инвестицията, на трети лица е за извършване на услуга с този актив. 

 Изискването на подточка 5 не се прилага, когато промяната на местонахождението 

на придобита техника и оборудване е в резултат на промяна на адреса на офиса на 

територията на МИГ. В този случай промяната на местонахождението на активите, 

придобити със средства от ЕЗФРСР, се извършва след одобрение на ДФЗ. 

 Получателят е длъжен да изпълнява задълженията за срок от: 

- три години след извършване на окончателното плащане, когато е малко или средно 

предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 

- десет години от датата на сключване на договора, когато е предоставена държавна 

или минимална помощ; 

-  пет години след извършване на окончателното плащане за всички останали случаи. 



 Одобреният проект за финансиране от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до тридесет и 

шест месеца. 

 Получателят на финансова помощ, който е възложител по Закона за обществените 

поръчки, провежда съответната процедура за избор на изпълнител/и на дейностите 

по проекта след сключване на договора за финансова помощ с изключение на 

процедурите за избор на изпълнител/и за разходи, извършени преди подаване на 

проектното предложение. 

 Получателят представя на ДФЗ списък на планираните обществени поръчки в 

ИСУН по образец, утвърден от изпълнителния директор, в срок до 20 работни дни 

от датата на сключване на договора. 

 Крайният срок за публикуване на решението за откриване на процедурите за 

възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в 

проекта с изключение на разходите, извършени преди подаване на проектното 

предложение, е до два месеца от датата на сключване на договора за предоставяне 

на финансова помощ. Получателят уведомява ДФЗ чрез ИСУН за публикуване на 

всяко решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в 

срок до 7 работни дни от датата на публикуването. 



 За проект, по който е сключен договор за предоставяне на финансова 

помощ въз основа на представен технически проект, срокът за 

публикуване на решението за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка за избор на изпълнител за всички разходи в проекта с 

изключение на разходите, извършени преди подаване на проектното 

предложение, е до 4 месеца от датата на сключване на договора. 

Получателят уведомява ДФЗ чрез ИСУН за публикуване на решението за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка в срок до 7 

работни дни от датата на публикуването. 

 Държавен фонд "Земеделие", осъществява предварителна проверка и 

последващ контрол на процедурите за обществени поръчки съгласно 

утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ процедури. 

 Указанията, дадени от ДФЗ при осъществяване на предварителната 

проверка на планираните обществени поръчки за избор на изпълнител на 

всички дейности по проекта, са задължителни за получателя на помощта. 



 Държавен фонд "Земеделие", осъществява предварителната проверка на  

процедурите за обществени поръчки в срок до 20 работни дни от получаване 

на списъка на планираните обществени поръчки. 

 Държавен фонд "Земеделие", извършва последващ контрол на  процедурите за 

обществени поръчки в срок до 4 месеца от получаване на документите за 

проведената процедура за избор на изпълнител. 

 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. 

 За възложители по Закона за обществените поръчки ДФЗ може да преценява 

обосноваността на разходите на представения работен/технически проект чрез 

съпоставяне с референтни разходи или с оценяваща комисия. 



 За получатели по чл. 49, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове ДФЗ може да преценява 

обосноваността на разходите по представения работен/технически проект чрез 

референтни разходи, сравняване на различните оферти или комисия за оценка при 

спазване на условията на ПМС № 189. 

 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. 

Не се допуска изменение и/или допълнение на договора 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. 

 Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за 

изпълнение на проекта, до срока, определен в чл. 66, ал. 2 от Наредба № 22. 



Местната инициативна група уведомява чрез ИСУН 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. 

 В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ 

приема или отхвърля исканата промяна. 

 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. 



ФОНДЪТ изплаща помощта до максималния размер по чл. 3, при условие че 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ е извършил инвестицията, съобразно условията на одобрения проект, 

изискванията и сроковете, определени в този договор, приложенията, анексите към 

него, договора/ите за избор на изпълнител/ и, одобрените от ФОНДА техническа 

спецификация и/или количествени сметки (Приложение № 6), КСС (Приложение № 

7), приложение към анекса/ите, както и съгласно изискванията на относимите 

нормативни актове и актове на правото на Европейския съюз. 

При неточно или непълно изпълнение от ПОЛЗВАТЕЛЯ на условие или задължение 

по този договор, или при наличие на основание в действащ нормативен акт или акт на 

правото на Европейския съюз ФОНДЪТ прилага съответните правила за намаляване 

или отказване на заявената за изплащане финансова помощ, съответно – за 

възстановяване на цялата или част от изплатената финансовата помощ, предвидени в 

този договор и приложим нормативен акт. 

Финансовата помощ може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно, ако 

ПОЛЗВАТЕЛЯТ подаде заявка за такова плащане, при условията и в сроковете по 

този договор . 



КОНТАКТИ: 
 

СНЦ „МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА“  

АДРЕС: ОБЩ. МАРИЦА, С. КАЛЕКОВЕЦ, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 5 

 

E-MAIL: LEADER_MARITSA@ABV.BG 

OФИЦИАЛЕН САЙТ: WWW.LEADER-MARITSA.EU 

 

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНА МАРИЦА 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


