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Общи положения, касаещи 
изпълнението на проекта 
 При изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът е 

длъжен да спазва: 

 Подписания договор; 

 Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на 
проект; 

 Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла 
на чл 57 и чл 91 от Регламент ( ЕВРАТОМ) № 966 2012 г.; 

 Единен Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014 2020 г; 

 Приложимото европейско и национално законодателство. 



Кореспонденция с УО 

 Вход през ИСУН 2020 Модул за електронно кандидатстване 

https://eumis2020.government.bg/  

 

 Директен вход в ИСУН 2020 Модул за управление на проекти и 
отчитане https://eumis2020.government.bg/Report  

 

 Управление на потребители в ИСУН 2020 създаване на профили 
за достъп на екипа по проекта 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/Report
https://eumis2020.government.bg/Report
https://eumis2020.government.bg/Report


Промени и изменения в 
договора 
Всички искания за промени следва да се представят писмено пред УО чрез 
ИСУН 2020.  УО не е задължен да одобри всяко искане за промени 

Административният договор, включително одобреният с него проект, може 
да бъде изменян и допълван при условията на чл. 39, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ 
и изрично предвидените в самия договор основания. Редът и условията за 
разглеждане на искането, както и основанията за недопустимост на 
направеното искане се уреждат в административния договор. 

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. 



Промени и изменения в 
договора 
Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за финансова 
помощ, което: 

 засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на 
инвестицията съгласно одобрения проект; 

 

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

 

 води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ. 

 



Промени и изменения в 
договора 
 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 

 МИГ 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. 

 В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема 
или отхвърля исканата промяна. 

 Когато в процеса на обработка на документи ДФЗ установи необходимост от 
предоставяне на становище и/или информация от други органи или 
институции, 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. 



Промени и изменения в 
договора 
 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 

 МИГ 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. 

 В срок до един месец от подаването на заявлението за промяна ДФЗ приема 
или отхвърля исканата промяна. 

 Когато в процеса на обработка на документи ДФЗ установи необходимост от 
предоставяне на становище и/или информация от други органи или 
институции, 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. 



Промени в договора 

Видове промени: 

Със сключване на Допълнително споразумение: 

 „Изменение”; 

Без сключване на Допълнително споразумение: 

 „Промяна” 

Не могат да бъдат отразени поискани от бенефициента промени и 
изменения в договора, ако има внесено искане за плащане, което е в процес 
на разглеждане от страна на УО.  Същите ще бъдат разгледани от УО и 
отразени в ИСУН 2020 след приключване на верификацията по пакета 
отчетни документи. 



Промени в договора 

Изменение със сключване на Допълнително споразумение: 

 въвеждане на нови дейности, които не противоречат на разписаното в 
Условията за кандидатстване и одобрения договор, като допринасят за 
постигането на предварително заложените проектни резултати; 

 смяна на ръководителя на проекта и ключови експерти, които са били обект 
на оценка; 

 изменение в наименованието на дейностите; 

 промени в срока за изпълнение на проекта се извършват съгласно текстовете 
посочени в административния договор; 

 промяна в юридическия статут на бенефициента. 



Промени в договора 

Промяната в договора чрез сключване на Допълнително споразумение 
подлежи на задължително одобрение от Управляващия орган и влиза в сила 
след изтичане на срока за обжалването му. 

 

Не се признават разходи за дейностите, извършени преди влизането в сила на 
Допълнителното споразумение, които са били обект на промяната. 

 

Допълнителното споразумение може да бъде подписано с електронен подпис 
и от двете страни. 


