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Наръчникът е разработен за улеснение на бенефициентите и представя основни принципи, 

действия и правила за изпълнение и отчитане на проект по Статегията за ВОМР на МИГ-Разлог, 

събрани на едно мсто. Тъй като нормативната база, както и средата за електронно управление на 

проекти  в ИСУН 2020 може да претърпи изменения, препоръчваме на бенефициентите да 

поддържат комуникация с екипа на МИГ, да проверяват за актуална информация и образци на 

документи интернет страниците на ДФЗ и МИГ на дадените в текста интернет адреси.    

НАРЪЧНИК 

ВОМР- НОВ МНОГОСЕКТОРЕН ПОДХОД НА „ЛИДЕР” 
  

В програмния период 2014-2020 година местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР на 

ЕС се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). Осъществява се чрез 

интегрирани многосекторни стратегии, основани на характеристиките на района и 

разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни 

характеристики. Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305/2013 г., целта е 

стимулиране на местното развитие в селските райони. 

Приоритети на подхода ВОМР за програмен период 2014-2020 година са: Насърчаване на 

социалното приобщаване; намаляване на бедността и икономическо развитие;  интегриран 

подход към околната среда; използване на потенциала на културното и историческото 

наследство; насърчаване на иновациите. 

Обхват: Подходът ВОМР се прилага на ниво община или обединение на съседни общини с 

общи граници и сходни характеристики. Една стратегия за водено от общностите местно 

развитие обхваща територия с население между 10 000 и 150 000 жители. 

 
 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ 
 

 

Подготвена е през първото полугодие на 2016 година от МИГ-Разлог с участието на 

представители на местната общност. Одобрена е за финансиране по реда на Наредба 

№22/2015г. при извършения от Министерство на земеделието, храните и горите – 

Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. първи конкурентен подбор на стратегии за ВОМР.  

Съгласно сключено Споразумение  № РД 50-154/21.10.2016 г., стратегията получава 

финансиране за местни проекти по седем мерки с общ финансов ресурс 2 933 700 лева.  
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Това е втората одобрена за изпълнение стратегия на територията на община Разлог от 

създаването на публично-частното партньорство „Местна инициативна група-Разлог” през 

2010 г. Стратегията не може да реши всички идентифицирани нужди на територията, нито 

да подкрепи всички проектни намерения. Потребностите са приоритизирани от гледна 

точка на възможностите, значимостта и ползите за общността.  

Стратегията за водено от общностите местно развитие е разработена на основата на 

проучения и анализиран потенциал на територията, установените нужди, нагласи и 

намерения на участвалите в процеса заинтересовани страни.   Местната общност се е 

обединила около обща визия на желаното бъдеще: „Територията на община Разлог –

предпочитана туристическа дестинация, съчетаваща природното и културно богатство с 

условия за модерен бизнес и за пълноценен живот на своите жители”. Участниците смятат, 

че за устойчивото развитие на територията е необходимо съчетаване на конкурентно и 

устойчиво земеделие с разнообразни неземеделски икономически дейности, наличие на 

благоприятна среда за личностно развитие, добри условия за културен и социален живот на 

местните хора, а също така територията да продължи да се развива като предпочитана 

туристическа дестинация, предлагаща разнообразни форми на туризъм целогодишно. Това 

са и основните измерители за добро качество на живот според проученото мнение на 

местните хора, фирми и организации.  

Срокът за прилагане и окончателно изпълнение на стратегията е 30 септември 2023 година. 

Обявяването на приеми за проектни предложения и договарянето на одобрените проекти не 

може да бъде по-късно от 31.12.2021 г., а изпълнението на договорените проекти от страна 

на бенефициентите трябва да приключи до 30.06.2023 г. След одобрението на 

единадесетото изменение на ПРСР 2014-2020 г. се осигурява допълнително финансиране в 

размер на 68 млн. лв. по подхода ВОМР. Средствата ще се използват през преходния 

период 2021-2022 г. и ще се насочат за подготвителни дейности и към изпълняващите се 

стратегии на 64 местни инициативни групи в България. С промените се предвиждат 

увеличаване на бюджета на всяка от изпълняващите се стратегии до юни 2025 година. 

Увеличаването на бюджета трябва да бъде заявено към УО но ПРСР от страна на всяка 

МИГ до 01.06.2021 г. В заявлението за операции по подмярка 19.2, финансирани от 

ЕЗФРСР следва да бъде предвиден допълнителен размер на финансовата подкрепа до 

799 000 лева. 
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МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-РАЗЛОГ СА: 
 

 

 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;  

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;  

 Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;  

 Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;  

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“;  

 Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и 

търговията на горски продукти“;  

 Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”.  

 

КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА 
 

Кандидатстването се осъществява електронно по подготвена от МИГ и обявена в 

ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения с начален и краен срок. Всяка 

процедура за прием се оповестява на сайта на МИГ-Разлог, на единния информационен 

портал и в регионален ежедневник. Всяка процедура съдържа: Насоки за кандидатстване и 

Електронен формуляр за попълване със секция за прилагане на документите, които са 

необходими за конкретния проект. Насоките за кандидатстване включват: Условия за 

кандидатстване, Условия за изпълнение, Документи – образци за попълване и Документи за 

информация, вкл. образец на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

и Оценителни таблици за двата етапа на оценка „Административно съответствие и 

допустимост” и „Техническа и финансова оценка”. Документите по обявените процедури за 

прием – актуални и приключили са налични на сайта на МИГ-Разлог, секция „Мерки от 

СВОМР” https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=609. 

Оценителният процес се извършва в ИСУН2020 от Комисия за подбор на проектни 

предложения, в която се назначават най-малко двама външни експерти-оценители и поне 

един член на Общото сърание на МИГ-Разлог. Срокът за оценка е 30 работни дни, след 



 4 

Н
А

Р
Ъ

Ч
Н

И
К

 |
 А

п
р

и
л

  2
0

21
  

което оценителният доклад се разглежда от Управителния съвет на МИГ и се изпраща на 

ДФЗ за окончателна проверка на процедурата и разглеждане на проектите. На сайта на 

МИГ-Разлог се публикуват решенията на комисията - https://www.mig-

razlog.org/2019/?page_id=75, регистър на входираните проектни предложения, както и 

списъци с одобрени, резервни и отхвърлени пректни предложения https://www.mig-

razlog.org/2019/?page_id=654 

Оценката и подборът на проектни предложения по СВОМР на МИГ-Разлог се извършва 

чрез недискриминационна и прозрачна процедура по определени за всяка мярка критерии.  

Проектните предложения по настоящата процедура се оценяват по условия и ред, 

определени в чл. 44 - 48 на Постановление № 161, описани в „Правила за провеждане на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни 

предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРС чрез Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог“.   

За достъп до документа, последвайте линка  https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=77 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ: 
 

 

Препоръчително е да се запознаете с Условията за изпълнение на проекти и документите за 

информация към тях, които са част от Насоките за кандидатстване по съответната мярка. 

Обърнете специално внимание на ангажиментите, които трябва да бъдат спазвани в периода 

на мониторинг – минимум 3 години след получаване на окончателното плащане по проекта, 

вкл. задълженията за информация и публичност съгласно договора и Единния наръчник за 

информаия и публичност, който е част от пакета документи към Условията за изпълнение.  

https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=75
https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=75
https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=654
https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=654
https://www.mig-razlog.org/2019/?page_id=77


 
 5 

Н
А

Р
Ъ

Ч
Н

И
К

 |
 А

п
р

и
л

  2
0

21
  

Процедурата по сключване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

включва следните етапи, административни действия и докуменнти: 

1. Преди издаване на заповед за одобрение на проектното предложение ДФЗ – РА изпраща 

покана до кандидата и изисква да представи в срок до 10 работни дни от уведомяването 

документи и декларации съгласно текста на писмената покана.                          

2. В срок 15 работни дни от датата на получаване на заповедта за предоставяне на финансова 

помощ кандидатът има право да сключи тристранен договор с ДФЗ - РА и МИГ. При 

неявяване на кандидата в този срок за подписване на договор за предоставяне на финансова 

помощ той губи правото на подпомагане по тази процедура, но може да кандидатства отново 

за финансиране на същата дейност в следваща процедура.  

3. Когато при проверка на проектнното предложение ДФЗ - РА установи съмнения за 

изкуствено създадени условия, в договора се предвижда извършване на допълнителни 

проверки преди изплащане на финансовата помощ.  

4. Документите се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено с 

гриф „Вярно с оригинала“, и подпис на законния представител на лицето. Когато се 

представят заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед при 

поискване. Когато документите не са подписани от законния представител на лицето, се 

представя от съответното упълномощено лице нотариално заверено пълномощно. 

Документите се представят с опис и последователно номериране на страниците, съдържащи 

се в приложението.  

5. Общите условия за изпълнение на одобрените проекти към стратегията за ВОМР за 

територията на МИГ – Разлог са определени в чл. 66 – 78 на Глава четвърта Условия и ред за 

предоставяне на финансовата помощ от Стратегиите за ВОМР Раздел ІІІ Общи условия за 

осъществяване на дейностите по проектите, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за 

ВОМР от Наредба № 22 на МЗХГ.  

6. Към Условията за изпълнение – документи за информация по всяка мярка от СВОМР, за 

сведение на кандидатите, са приложени два примерни образеца - проект на административен 

договор за бенефициенти, които са възложители по ЗОП и за бенефициенти, които не са 

възложители по ЗОП, публикувани от ДФ „Земеделие“ в Рубрика „Мерки за подпомагане по 

ПРСР 2014-2020, подмярка 19.2. http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/ 

 Приложени са и образци на документи, свързани с изпълнението и отчитането на проекти.  

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
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7. Бенeфицентът се задължава след сключване на договор за предоставяне на БФП, да 

създаде „код за достъп“ в секция „Договори“ в ИСУН с права „четене“ на служител на МИГ 

с цел осъществяване на мониторинг по изпълнението на одобрения проект и договора.  

8. Получателят може да подаде заявление за промяна на договора за предоставяне на 

финансова помощ чрез ИСУН, като първоначално уведоми МИГ-Разлог и получи 

положително становище за исканото изменение. Към заявлението се прилагат 

доказателствата, необходими за преценката на основателността му.  

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.  

Получателят на финансова помощ може да поиска удължаване на срока за изпълнение на 

проекта до 30 юни 2023 г. Заявление за промяна е допустимо да се подаде не по-късно от два 

месеца преди изтичането на срока на договор. 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

 

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, за които 

кандидатът представя заверено копие от документацията от проведената процедура по 

Закона за обществените поръчки. Държавен фонд „Земеделие", осъществява предварителна 

проверка и последващ контрол на процедурите за обществени поръчки съгласно утвърдени 

от изпълнителния директор на ДФЗ процедури.  

След сключване на административен договор за изпълнение на проекта, бенефициентите 

задължително прилагат „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” (Приложение 122), 
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публикувана на интернет страница на ДФЗ с адрес: https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/control-na-op/.  

Съгласно процедурата, бенефициентите, които са Възложители по ЗОП, в срок до 15 работни 

дни от сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ следва да съгласуват планираните по одобрения проект обществени поръчки по реда 

на ЗОП, като представят документи, посочени в Указанията за предварителна проверка и 

последващ контрол, утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и публикувани на 

интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (www.dfz.bg), раздел „Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020“, подраздел „Мерки за подпомагане“ и „Мерки за 

подпомагане през ИСУН“ (Приложение 122_1).  

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.  

Когато получателят на финансова помощ НЕ Е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки, се прилага ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на Министерския 

съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и 

сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от получателя на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, 

бр.52/2016 г.) за избор на изпълнители, съгласно указанията на ДФЗ – в ИСУН 2020.  

Бенефициентите със сключен административен договор по реда на ЗУСЕСИФ, в случай, че 

са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, имат задължение да провеждат 

процедура/и за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 160/2016 г.  

Тези бенефициентите също задължително прилагат „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” (Приложение 122), публикувана на интернет страница на ДФЗ с адрес: 

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/, като за тях не е приложимо 

осъществяването на предварителна проверка. Процедурите за избор на изпълнител по реда 

на ПМС № 160/2016 г. се осъществяват в ИСУН2020 – Модул „Управление на проекти”.  

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 
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разходите, извършени преди подаване на проектното предложение, е съгласно клаузите на 

сключения административен договор за предоставяне на финансова помощ. 

Съгласно чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗУСЕСИФ бенефициентът провежда процедура за избор с 

публична покана, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-

голям, равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната 

стойност за:  

- строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху 

добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв. без ДДС;  

- доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък 

върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв. без ДДС. 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ: 

- Бенефициентите не провеждат процедура за избор с публична покана при 

придобиване или наемане на земя, съществуващи сгради или други недвижими 

имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права, с изключение на 

свързаните с тези сделки финансови услуги. 

- Бенефициентите не провеждат процедура за избор с публична покана, когато 

възлагането на поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или 

други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по 

силата на закон или на административен акт. В този случай бенефициентът 

предварително уведомява управляващия орган. 

С провеждането на процедури за определяне на изпълнител се цели осигуряване на 

ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата по договорите за 

безвъзмездна финансова помощ. Определянето на изпълнител се осъществява при 

спазването на следните принципи: публичност и прозрачност - Бенефициентът е длъжен да 

гарантира прозрачност на процедурата по сключване на договор с външен изпълнител въз 

основа на обективни критерии и без външна намеса; свободна и лоялна конкуренция - 

Бенефициентът следва да осигури условия, които да позволят свободна и лоялна 

конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация - Бенефициентът е длъжен 

да осигури равно третиране на кандидатите, като определи в тръжната документация ясни 

условия, даващи възможност на най-широк кръг от кандидати да участват в процедурите за 

определяне на изпълнител. 
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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: 

 

Предмет на 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 Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (наричана накратко Процедура): 

 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 подмерките и мерките от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г.;  

 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, 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. 

Цел 

Целта на процедурата е да се даде разумна увереност чрез прилагане на правилата, 

регламентирани в нея, че Държавен фонд „Земеделие“ няма да допусне финансиране на 
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разходи, които не са извършени съгласно европейското и националното законодателство, 

касаещо прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки и на процедури за 

избор с публична покана, както и че ще предприеме адекватни действия в случай на 

установени впоследствие нарушения, които не са били установени при осъществяване на 

правата и задълженията, установени тук. 

 

Принципи 

При прилагане на настоящата процедура, съответните отговорни служители се ръководят от 

следните принципи: 

1. Обективност и безпристрастност 

2. Честност и независимост 

3. Законност и лоялност 

4. Политическа неутралност 

5. Професионализъм, отговорност и отчетност 

 

Правна рамка 

При прилагане на настоящата процедура, следва да се имат предвид разпоредбите на 

следните национални нормативни актове: 

 Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове; 

 Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и 

оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична 

покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

 НАРЕДБА за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на 

финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на 

финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

 Устройствен правилник на Държавен фонд “Земеделие” и др. 

При прилагане на настоящата процедура, следва да се имат предвид разпоредбите на 

следните Европейски актове: 
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 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 

година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО; 

 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 

година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в 

секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и 

за отмяна на Директива 2004/17/ЕО; 

 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 

година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки за строителство, доставки и услуги; 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за 

администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и 

кръстосаното съответствие. 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ 

 Kонтрол върху проведени процедури за избор с публична покана по реда на Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., касаещи разходите, 

извършени преди датата на подаване на проектното предложение; 

 Последващ контрол върху проведени процедури за избор с публична покана по реда 

на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., след сключване 

на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Kонтрол върху проведени процедури за избор с публична покана по реда на Закона за 

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., касаещи разходите, 

извършени преди датата на подаване на проектното предложение 

Обхват и характер на контрола 

 Настоящия раздел от процедурата се прилага за процедури за избор с публична 

покана по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и 



 12 

Н
А

Р
Ъ

Ч
Н

И
К

 |
 А

п
р

и
л

  2
0

21
  

инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., 

проведени преди сключване на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 Контролът по се извършва в рамките на действащите вътрешни правила и процедури 

в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и е последващ по своя 

характер. 

 Контролът по ал. 1 се осъществява в рамките на сроковете за разглеждане на 

проектните предложения, предвидени в съответните Насоки и/или друг документ по 

чл. 4, ал. 1, т. 16 – 33, като може да се удължи в случаите, посочени в същите. 

 

Документи, предмет на контрол 

 Към проектното предложение, бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, които не са възложители по 

смисъла на Закона за обществените поръчки задължително прилагат сканиран 

оригинал на всички документи (документация за участие, покани, оферти на 

участниците, протоколи, решения и т.н.) от проведените процедури за избор на 

изпълнител с публична покана. Документите по предходното изречение следва да са 

придружени с Декларация – опис на сканираните документи по образец (Приложение 

122_2.24). Образецът е наличен на интернет страницата на Държавен фонд 

„Земеделие“ (www.dfz.bg), раздел „Програма за развитие на селските райони 2014-

2020“, подраздел „Мерки за подпомагане чрез ИСУН“. 

 На контрол подлежат и допълнително представени от кандидатите документи, ако 

такива са им изисквани по реда на следващия член от настоящата процедура. 

Ред за извършване на контрола 

 Процедурата, Указанията към нея, Декларациите - опис и примерните образци на 

документи за провеждане на процедура за избор с публична покана по реда на Закона 

за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., към нея, са публикувани на 

Интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (www.dfz.bg), раздел „Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020“ - https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/control-na-op/. 

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/
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СТЪПКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ „ИЗБОР С 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ ЗУСЕСИФ И 

ПМС 160/01.07.2016 Г.: 
 

Примерната последователност на стъпките при провеждане на процедура за определяне на 

изпълнител е следната:  

Стъпка 1: Изготвяне на документация за участие в процедурата и публикуването и в ИСУН 

2020.  

Стъпка 2: Подготовка на проект на заповед/решение за назначаване на оценители и 

резервни оценители за разглеждане, оценка и класиране на оферти за провеждането на 

съответната процедура за определяне на изпълнител.  

Стъпка 3: Отваряне на постъпилите оферти.  

Стъпка 4: Изготвяне и подписване на протокол от дейността на оценителите, съдържащ и 

класиране на кандидатите. Протоколът се предава на бенефициента за утвърждаване.  

Стъпка 5: Бенефициентът писмено уведомява всички кандидати в 3-дневен срок от 

утвърждаването на протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и 

покана за сключване на договор, като следва да се изискат документите за липса на 

обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от 

ЗУСЕСИФ.  

Стъпка 6: След като осъществите проверка за липса на обстоятелства по чл.12, ал.1, т.2 от 

ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ, т. е. всички изискуеми 

документи за доказване липса на основание за отстраняване от процедурата са налични, 

бенефициентът подписва договора с избрания изпълнител.  

Стъпка 7: Предоставете цялата документация от проведения избор на изпълнител пред ДФЗ 

чрез съответните модули в ИСУН 2020 за последващ контрол в срок до 5 дни от сключване 

на договора с избрания изпълнител и уведомете ДФЗ за направения избор с комуникация в 

ИСУН 2020.  

Стъпка 8: Изпълнение на договора с избрания изпълнител. Изпълнението на договора с 

избрания изпълнител е на собствен риск и следва да започне съгласно договорените условия. 
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 

ОТ ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г.: 

 

Документация за провеждане на процедурите:  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

Публичната покана съдържа най-малко следната информация: 

1. данни за бенефициента; 

2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение на 

строителството, услугата и/или доставката на стоки; 

3. изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване; 

4. място и краен срок за подаване на офертите, като крайният срок не може да бъде по-

кратък от 7 дни от публикуването на поканата.  

Техническата спецификация, ако има такава, и проектът на договор са неразделна част от 

публичната покана. 

Бенефициентите може да включат в поканата изисквания за икономическото и финансовото 

състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите за 

изпълнител.  

Бенефициентите не могат да включват в поканата условия, които необосновано препятстват 

участието на лица в процедурата, както и информация, насочваща към конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до 

облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, а когато предвид 

спецификата на предмета това е обективно невъзможно, след посочването им се добавят 

думите "или еквивалентно". 

Публичната покана следва да съдържа информацията, посочена в чл. 51 от ЗУСЕСИФ, както 

и следните изисквания към кандидатите – изпълнители посочени в Условията за изпълнение 

по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР: 

Кандидатите, за изпълнители на дейностите, посочени в публичната покана следва да 

отговарят на следните две кумулативни условия: 1. Наличие на опит в осъществяването на 

дейност, еднаква или сходна с предмета на поръчката - доставка, услуга или строителство. 

Това изискване се доказва от кандидата със списък на изпълнените договори за доставка, 

услуга или строителство, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 
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3, ал. 13 и 14 от ПМС № 160 от 2016 г. Списъкът следва да съдържа минимум следната 

информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите, да е придружен от 

препоръки/референции за добро изпълнение и подпис на лицето, което е законен 

представител на кандидата; 2. Годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката 

(специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови 

години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или започнал дейността си, да 

е равен или по-голям от стойността на поръчката или на съответната обособена позиция, в 

случай че процедурата е с обособени позиции, при спазване разпоредбите на чл. 3, ал. 14 и 

15 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. Изискването за специфичен оборот се доказва от 

кандидата със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето, представляващо 

по закон кандидата. Справката – декларация трябва да е придружена от Отчет за приходите и 

разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на 

която кандидатът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако 

годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се 

извършва справка в съответния регистър. Тези изисквания са кумулативни и кандидатите за 

изпълнители, трябва да отговарят задължително на тях.  

При строителство, кандидатите за изпълнители следва да имат право да извършват такава 

дейност и да са вписани в съответните регистри на държавата, в която са 

регистрирани/установени.  

Съгласно чл. 3, ал.14 от ПМС 160/2016 изискванията за икономическото и финансовото 

състояние и за техническите възможности и/или квалификация, които се определят от 

бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с 

обема и сложността на дейностите, които ще се извършват. Документите, които участниците 

в процедурата трябва да предоставят за доказване на икономическото и финансовото си 

състояние и техническите си възможности и квалификация са посочени в чл. 3, ал. 11-13 от 

ПМС 160/01.07.2016 г. 

Критерият за определяне на изпълнител от бенефициента „икономически най-изгодна 

оферта“ може да бъде: най-ниска цена; ниво на разходите, като се отчита разходната 

ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл; оптимално съотношение 

качество - цена. Когато офертите се оценяват чрез методика за оценка, следва да се посочат 

показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка. 
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ВАЖНО! Когато офертите се оценяват чрез прилагане на методика е недопустимо да се 

включват като показатели за оценка на офертата критериите за подбор, включващи 

минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, 

техническите му възможности и квалификация, посочени от бенефициента в раздел III.2.2 

„Икономически и финансови възможности” и раздел III. 2.3 „Технически възможности и 

квалификация” от Публичната покана. 

При провеждането на процедурите за избор на изпълнител бенефициентите задължително 

публикуват публичната покана (целият пакет изготвени документи) в ИСУН 2020. 

Бенефициентът може да публикува публичната покана и на своята интернет страница или да 

я изпрати до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана 

условия за участие в процедурата, като датата трябва да бъде същата, каквато е датата на 

публикуване на публичната покана в ИСУН 2020. Достъпът до публичната покана следва да 

не се възпрепятства по какъвто и да е начин до крайния срок за подаване на оферти. До 4 

календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 

писмено от бенефициента разяснения по документацията за участие. Бенефициентът 

публикува, чрез ИСУН 2020, разясненията в 3-дневен срок от датата на постъпването на 

искането, без да се посочва в отговора участникът отправил запитването, като разясненията 

стават неразделна част от публичната поканата. Разясненията не следва да променят 

предварително обявените с поканата условия. Крайният срок за подаване на офертите в 

процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на 

кандидатите за изпълнител, но не трябва да бъде по-кратък от 10 дни/21 дни в зависимост от 

условията за изпълнение по съответната процедура от публикуването на поканата. 

Разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.  

Определянето на изпълнител се провежда от нечетен брой оценители, определени от 

Бенефициента. Оценителите могат да се определят поименно със заповед/решение, където 

бенефициентът определя срока за приключване работата на оценителите, който трябва да 

бъде съобразен със спецификата и сложността на процедурата и не може да бъде по-дълъг от 

срока на валидност на офертите. Бенефициентът следва да определи и резервен/и 

оценител/и, които да участват в разглеждането и оценката на офертите в случаите по чл. 7, 

ал. 2 от ПМС № 160/2016 г. 
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Правила за работа при разглеждане, оценка и класиране на офертите. 

Оценителите могат да бъдат само лица, които: не са “свързани лица“ по смисъла на §1, т. 13 

и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа с 

кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните 

управителни или контролни органи. Оценителите отварят офертите в деня и часа, посочени в 

Публичната покана. Оценителите подписват декларации за безпристрастност и 

поверителност, незабавно след като научат имената на кандидатите в процедура за 

определяне на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата в хода на 

провеждане на процедурата. Оценителите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които 

са им станали известни при или по повод на работата им в комисията. Дейностите на 

оценителите след отварянето на офертите до приключване на дейността се провеждат при 

закрити врата. Решенията на оценителите се вземат с обикновено мнозинство. Когато 

оценител не е в състояние да изпълнява задълженията си или възникне някое от 

обстоятелствата, посочено по-горе, същият се замества от някой от резервните оценители, 

определени в заповедта, като това се описва в протокола от работа им. Бенефициентът може 

по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно 

офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в 

определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

Предоставените разяснения не следва да включват промени в техническото и ценовото 

предложение на кандидатите. Бенефициентът писмено уведомява участниците за липсващи 

документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или 

документите, които следва да се представят допълнително, и определя разумен срок за 

представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници. Оценителите предлагат да бъдат 

отстранени от участие в процедурата за определяне на изпълнител:  

1. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 от ПМС 

160/01.07.2016 г. и на условията на публичната покана, посочени от бенефициента;  

2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки;  

3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности;  
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4. кандидат, който не е представил в срок изисканите допълнителни документи или 

представените документи не отговарят на предварително обявените условия;  

5. кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на 

изпълнител. Оценителите пристъпват към оценяване по същество на офертите на 

допуснатите кандидати в съответствие с предварително избрания критерий – най-ниска 

предлагана цена, оптимално съотношение качество – цена или ниво на разходите, както е 

посочено в Публичната покана. Въз основа на оценката на техническите и ценови оферти, 

Оценителите изготвят класиране на кандидатите. Оценителите изготвят протоколи от всички 

свои заседания и взетите решения. Оценителите изготвят протокол от дейността си с 

класиране на кандидатите по низходящ ред, в който се посочват и отстранените кандидати, и 

фактическите и правни основания за това. Протоколът съдържа подробна обосновка на 

оценката на всяка оферта по всеки от критериите. Протоколът се подписва задължително от 

всички оценители. В случай че даден оценител не е съгласен със съдържанието на 

протокола, той го подписва с особено мнение и излага писмено мотивите си за това. 

Комисията предоставя протокола от работата си на бенефициента за утвърждаване. 

 

Уведомяване на кандидатите за направения избор на изпълнител от бенефициента. 

Бенефициентът писмено уведомява всички кандидати за извършеното класиране след 

утвърждаването на протокола, като от първия класиран кандидат се изискват документи по 

чл.12, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 г., удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 

53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: Свидетелства за съдимост, издадени от компетентен съд не по-рано 

от 6 месеца преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено копие от 

лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни 

органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния 

компетентен съд не по-рано от 6 месеца преди датата на сключване на договора – оригинал 

или заверено копие. Удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община по седалище на 

възложителя и на кандидата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако 

е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци 

или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
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кандидатът или участникът е установен. Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда” за липса на влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, 

чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; При условие че кандидатът-търговец е установен в държава, в която 

регистрите, касаещи актуалното му състояние, са публично достъпни, документ, 

удостоверяващ неговото актуално състояние, както и липсата на процедура по 

несъстоятелност и ликвидация може да не се изисква, ако посочи ЕИК (Единен 

идентификационен код). В тези случаи, бенефициентът следва да удостовери извършената 

проверка с разпечатки от съответния регистър (заверени с подпис и печат на бенефициента и 

дата на проверка) или други документи, удостоверяващи извършената проверка. 

 

Извършване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ. 

Бенефициентът следва да извърши проверка за липса на обстоятелства по чл. 53, ал.2 от 

ЗУСЕСИФ преди да подпише договор с избран изпълнител, като провери дали са 

представени всички документи, посочени в точка 2.2.5., дали са в посочената форма и срок 

на валидност, както и да изиска гаранция за добро изпълнение, в случай, че е предвидена 

такава.  

ВАЖНО!  

Не следва да се сключва договор с избрания изпълнител, преди да бъдат представени всички 

документи по чл.12, ал.1, т. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от 

ЗУСЕСИФ, необходими за доказване липсата на основания за отстраняване на определения 

за изпълнител кандидат от процедурата за избор на изпълнител. Обръщаме внимание, че 

удостоверение за наличие/липса на задължения за местни данъци и такси следва да се 

представи от общината по седалище на възложителя и от общината по седалище на 

изпълнителя. В случай, че бенефициента сключи договор с изпълнителя без да бъдат 

представени документите за липса на обстоятелства по чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ или са 

представени с дата след датата на сключване на договора, ще е налице основание за налагане 

на финансова корекция. 
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Информация за сключен договор.  

В срок от 5 работни дни след сключването на договор с избрания изпълнител, 

бенефициентите трябва да въведат подписания договор в системата ИСУН 2020, чрез 

раздели „Физически/юридически лица“ и „Договори с изпълнители“, да прикачат всички 

документи от направения избор на изпълнител, както и да представят документите, 

доказващи, че всички участници са уведомени за резултатите от приключване на 

процедурата и документите по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ, като уведомят УО за извършените 

промени, чрез раздел „Кореспонденция“. 

 

Изпълнение на договора  

Договори или допълнителни споразумения към тях не могат да се сключват ретроактивно 

(със задна дата) при каквито и да е обстоятелства. Това означава, че не могат да се 

извършват плащания, нито да се извършват доставки преди сключването на договора за 

изпълнение и/или допълнителни споразумения към него. Всички договори с изпълнители 

трябва да се основават на принципа на добро финансово управление. Задача на 

бенефициента е да следи за изпълнението на всички задължения, произтичащи от договора с 

изпълнител, както и за спазването на всички крайни срокове. В противен случай, ДФЗ може 

да не одобри част или цялата сума на направените разходи. След като подпише договор с 

избрания изпълнител бенефициентът следва да: следи внимателно за качественото 

изпълнение на подписаният договор, както и за спазването на крайните срокове; следи за 

стриктното изпълнение на клаузите на договора (Пример: спазване на плащанията към 

изпълнителя съгласно превиденото); подпише Приемо-предавателен протокол по образец, 

удостоверяващ получаването на доставката, инсталирането, тестването и пускането в 

експлоатация на оборудването; подпише Приемо-предавателен протокол за услуга след 

извършване на услугата, подписан от бенефициента и изпълнителя; Продължителността на 

всички договори с изпълнители трябва да бъде задължително в рамките на срока на договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Всякакви закъснения при изпълнението 

на договорите с изпълнители могат да застрашат успешното приключване на договора за 

безвъзмездна финансова помощ. Поради тази причина е препоръчително да се предприемат 

всички необходими действия за недопускане на закъснения и/или да се предприемат 

съответните мерки при възникването на такива. 
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ВАЖНО! Не трябва да се сключва анекс/споразумение към договора с избрания изпълнител, 

с което да се променят първоначално обявените и договорени условия относно вида на 

плащането . Например, ако в публичната покана, респективно в сключения договор с избран 

изпълнител е заложено само окончателно плащане 100 % след извършване на доставката, не 

е допустимо да се сключва анекс към договора, с който да се прави изменение, като се 

договаря да бъде извършено авансово или междинно плащане. Бенефициентът в качеството 

си на Възложител, следва да извършва плащане към изпълнителя, съобразно сключения 

договор. Ако в договора е предвидено 100 % окончателно плащане след извършена доставка, 

не следва да се извършва плащане преди физически да бъде извършена и приета доставката. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ОТ 

ЗУСЕСИФ И ПМС 160/01.07.2016 Г.: : 

 

Бенефициентът взема решение за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител, в 

случай че:  

- не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат;  

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;  

- първият и вторият класирани кандидати последователно откажат да сключат договор;  

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават 

финансовия ресурс, който бенефициентът може да осигури;  

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;  

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които бенефициентът не е могъл да 

предвиди; 

- е налице промяна на първоначалните условия, при които е обявена процедурата. 

Процедурата за избор на изпълнител може да бъде прекратена, когато е постъпила само една 

оферта или само една оферта отговаря на предварително обявените от бенефициента 

условия. Бенефициентът е длъжен в тридневен срок от издаването на решението за 

прекратяване на процедурата да уведоми кандидатите за прекратяването на процедурата. 
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ПРОЦЕДУРА 

„ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ ПО ЧЛ. 50, АЛ. 1 ЗУСЕСИФ И ПМС 

160/01.07.2016: 
 

ДФЗ ще извършва задължителен последващ контрол по отношение на проведените от 

бенефициентите процедури за определяне на изпълнители чрез публична покана. В срок до 5 

работни дни от сключване на договор с избрания изпълнител, бенефициентът представя чрез 

ИСУН 2020 на ДФЗ цялата документация по проведения избор, за извършване на последващ 

контрол за законосъобразност на проведената процедура за избор с публична покана. 

Подробна информация за осъществяваните от ДФ „Земеделие” предварителни проверки и 

последващ контрол ще намерите на сайта на ДФЗ  https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/control-na-op/ и в края на настоящия наръчник.  

Обхват и характер на контрола 

 Контролът се прилага за проведени процедури за избор с публична покана по реда на 

Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни 

фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. 

 Контролът се извършва в рамките на действащите вътрешни правила и процедури в 

ДФЗ – РА и е последващ по своя характер. 

 Контролът се осъществява в срок от 30 календарни дни от уведомяването от страна на 

бенефициента за приключила процедура с публична покана в Информационната 

система за управление и наблюдение (ИСУН). 

Документи, предмет на контрол 

 В 10-дневен срок от подписване на договор за изпълнение с определения за 

изпълнител, бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, които не са възложители по смисъла на Закона за обществените 

поръчки, задължително представят на ДФЗ – РА в Информационната система за управление и 

наблюдение (ИСУН) сканиран оригинал на всички документи (документация за участие, 

покани, оферти на участниците, протоколи, решения и т.н.) от проведената процедура за избор 

на изпълнител с публична покана. Документите по предходното изречение следва да са 

придружени с Декларация – опис на сканираните документи по образец (Приложение 

122_2.24). Образецът е наличен на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ 
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(www.dfz.bg), раздел „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“, подраздел 

„Мерки за подпомагане чрез ИСУН“. 

 На контрол подлежат и допълнително представени от ползвателите документи, ако 

такива са им изисквани по реда на следващия член от настоящата процедура. 

 

Ред за извършване на контрола 

 Процедурата, Указанията към нея, Декларациите - опис и примерните образци на 

документи за провеждане на процедура за избор с публична покана по реда на Закона 

за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г., към нея, са публикувани на 

Интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (www.dfz.bg), раздел „Програма 

за развитие на селските райони 2014-2020“ - https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/control-na-op/. 

 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА И/ИЛИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ТЯХ 

 В случаите когато при проверка от сертифициращ или одитен орган (ДВО, Сметна 

палата и/или др.) се установи, че по отношение на разходи включени в 

Административния договор/Договора за предоставяне на финансова помощ или 

Допълнително споразумение към него, е налице нарушение, за което следва да се 

наложи финансова корекция, изпълнителният директор на ДФЗ назначава постоянна 

работна група за преразглеждане на решения взети при осъществяване на последващ 

контрол върху проведени обществени поръчки, проведени процедури за избор с 

публична покана и/или при изпълнението на сключените договори по тях.  

 Работната група се състои от председател, секретар, петима редовни и двама резервни 

члена. Същите проверяват дали е налице неспазване на законодателството в областта 

на обществените поръчки, и на процедурите за избор с публична покана и в случай, 

че това е така мотивират необходимостта от налагане на санкции предвид 

изискванията на европейското и националното законодателство. 

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/
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КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА 

 Откриване и обявяване на процедурата - законосъобразно ли е определен предметът 

на процедурата,  публичност; 

 Срок за получаване на офертите - не е по-кратък от 7 дни и е съобразен със 

сложността на подготовка на офертата; 

 Условия за възлагане на публичната покана – минимално съдържания на поканата, 

спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация, Законосъобразни ли са критериите за подбор и 

възлагане; 

 Искания за разяснения по документацията за участие - срок и редът за публикуване на 

разясненията; 

 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата – наличие на декларации за 

липса на обстоятелства по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г., оферти на 

кандидатите, свързаност между кандидатите и оценяване; 

 Приключване на процедурата за публична покана - протокол за класиране и 

определяне на изпълнител, Договор за  изпълнение и др.  

 

Сключване на допълнителни споразумения за изменение и/или допълване на 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между 

Държавен фонд „Земеделие“ и бенефициенти, които не са възложители по смисъла 

на Закона за обществените поръчки 

Допълнително споразумение за изменение и/или допълване на Административния 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  (АДБФП) между ползвателя 

и ДФЗ – РА се сключва: 

 След мотивирано искане чрез ИСУН от ползвателя за изготвяне на окончателно 

изменение и/или допълване на АДБФП след одобрение на всички процедури за избор 

с публична покана по конкретния проект, включително поръчките, касаещи 

предварително извършените разходи по проекта; 
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 След одобрение на конкретна процедура за избор с публична покана, при мотивирано 

искане чрез ИСУН от страна на бенефициента; 

 След мотивирано искане чрез ИСУН от бенефициента, предварително одобрено от 

МИГ за проекти през МИГ за изготвяне на изменение и/или допълване поради 

изменение на сключен договор за изпълнение по реда на чл. 10 от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за 

разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за 

избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС 160). 

 

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗОП ПРИ 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, 

ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ: 

 

 Грешки, допускани при определяне на прогнозната стойност на обществената 

поръчка; 

 Грешки, свързани с изготвянето на техническата спецификация; 

 Грешки при определяне на минимално ниво на заложените изисквания към качествата 

на участниците, чрез поставяне на критерии за подбор; 

 Грешки при определяне на критерия за възлагане на обществената поръчка; 

 Неспазване на сроковете в ЗОП /срокове за подаване на оферти, за отговор на 

въпроси, за приемане на офертите и т.н./; 

 Грешки, допускани при оценяване на предложенията на участниците; 

 Допускане на нарушение при сключването на договора за изпълнение с класирания на 

първо място участник. 
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ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО СВОМР 

НА МИГ-РАЗЛОГ И ПЛАЩАНЕ: 
 

 

Финансовата помощ се изплаща след извършване и отчитане на дейностите по проекта.  

Плащанията (авансово, междинни и окончателно) по одобрен проект, за изпълнението на 

който е сключен административен договор между ДФ ”Земеделие”, МИГ и 

кандидат/бенефициент по Стратегията, се извършват съгласно разпоредбите на Наредба № 

4/30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б., т.2 от Закона 

за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ брой: 48, от дата 8.6.2018 г.), и при 

спазване на условията на административния договор.  

Наредбата регламентира и условията за намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне 

на изплатената финансова помощ.  

Искането за плащане се подава от бенефициента чрез ИСУН по образец, под формата на 

електронен формуляр, публикуван в ИСУН, с приложени към него изискуеми документи, 

съгласно документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).  

Документите се представят във формат "pdf", сканирани от оригинал или от нотариално 

заверено копие. Документите се номерират и подписват лично от получателя, преди да се 

сканират и да се прикачат в ИСУН.  

 

 

 Авансово плащане е допустимо, ако надвишава левовата равностойност на 2000 евро 

и е в размер до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията. Получател, който е 

възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, може да заяви авансово плащане 

не по-късно от шест месеца след съгласуване на обществената поръчка и сключване на 
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допълнително споразумение към договора за предоставяне на финансовата помощ за 

вписване на избрания изпълнител.  

Авансово плащане може да бъде заявено не по-рано от 10 работни дни и не по-късно от 6 

месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.  

 Междинно плащане може да се извърши при условие, че е предвидено в проекта и в 

договора за предоставяне на финансова помощ. Междинно плащане е допустимо не повече 

от един път, а за проекти с включено СМР – не повече от два пъти за срока на изпълнение на 

проекта. Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца преди 

изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта. 

 

 Когато след извършване на окончателното плащане бенефициентът не спазва 

критерии за допустимост или не изпълнява ангажимент или друго задължение, посочено в 

настоящите условия, административния договор или приложим нормативен акт, РА оттегля 

предоставеното подпомагане, като бенефициентите са длъжни да възстановят цялата или 

част от изплатената финансова помощ в размери, съгласно посоченото в административния 

договор и разпоредбите на Наредба №4/30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, 

намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за 

мерките и подмерките по чл.9 б ., т.2 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители (обн. ДВ брой: 48, от дата 8.6.2018 г.). 
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ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ: 
 

 

Получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР са длъжни да 

осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно 

изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г.;  

Информацията се публикува при спазване на изискванията на Закона за защита на личните 

данни, Закона за обществените поръчки и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и 

мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 

352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 

485/2008 на Съвета (ОВ, L, бр. 345, 20 декември 2013 г.) след получаване на изрично 

писмено съгласие от физическите лица и едноличните търговци.  

Бенефициентът се задължава след сключване на административния договор до крайната дата 

за изпълнение на проекта да постави на видно за обществеността място:  

- плакат с размер не по-малък от А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от 

ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова помощ от 10 000 евро до 50 000 

евро включително;  

- табела с размери не по-малко от 50 см височина и 70 см широчина, съдържаща информация 

за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната финансова 

помощ над 50 000 евро;  

Бенефициентът се задължава да включва на професионалната си електронна страница, ако 

има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва 

целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от 

Европейския съюз. Електронната страница, плакатът, табелата съдържат описание на 

проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на Европейския съюз с пояснение за 

неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: „Европейският 

земеделски фонд за развитие на селските райони”. Информацията заема не по-малко от 25 на 

сто от плаката, табелата или електронната страница. 
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Е-ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР В ИСУН 2020: 
 

Отчитането и комуникацията по проекти по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020, подадени през ИСУН, се извършва електронно чрез ИСУН. Бенефициентът 

отчита изпълнението на проект, като подава искания за плащане с технически и финансови 

отчети. Модулът за управление на проекти и отчитане на ИСУН е достъпен на адрес: 

https://eumis2020.government.bg/Report/. Чрез този модул бенефициентите имат възможност 

да се отчитат електронно и да осъществяват комуникация с ДФ „Земеделие“. 

1. Въвеждане на пакет отчетни документи  

ВАЖНО: Във всички полета, предназначени за попълване, бенефициентът трябва да въведе 

относимата информация. При създаване на нов пакет отчетни документи, докато 

информацията в техническия отчет, финансовия отчет и искането за плащане не бъдат 

въведени и съответно статусът не се промени от „Чернова“ на „Приключен“, ДФ 

„Земеделие“ няма възможност да въвежда изменения на договора за предоставяне на БФП. 

Когато се подава искане за изменение на проект, бенефициентът следва да се увери, че в 

модулите на системата няма версии на документи със статус „Чернова“. Така ще бъде 

избегнато забавяне в отразяването на одобрените изменения от страна на ДФ „Земеделие“. 

Системата не позволява подаването на нов пакет отчетни документи, в случай че съществува 

предходен, който не е приключен от ДФ „Земеделие“. Добавянето и приключването на нов 

пакет отчетни документи и съответните му елементи се извършва само от оторизираните 

лица, на които ДФ „Земеделие“ е създал профили за достъп в ИСУН. Лицата с код за достъп 

могат да въвеждат данни, да преглеждат и редактират, да прикачват документи. 

Следваща стъпка е от падащото меню на полето „Тип“ да се избере типът документ, който 

ще се включи в пакета отчетни документи: 1. „Авансово искане за плащане“ – избира се при 

подаване на искане за авансово плащане; 2. „Технически отчет“ – неприложимо по ПРСР 

2014-2020 г.; 3. „Искане за плащане, технически отчет, финансов отчет“ – избира се при 

подаване на искане за междинно/окончателно плащане, придружено с 

междинен/окончателен технически отчет и финансов отчет; 4. „Искане за плащане и 

финансов отчет“ – неприложимо по ПРСР 2014-2020 г.  
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1.1. Подаване на искане за авансово плащане  

Искането за авансово плащане следва да е съобразено с условията на Наредба № 4 от 

30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона 

за подпомагане на земеделските производители и с Условията за изпълнение по съответната 

подмярка. От падащото меню на полето „Тип“ се избира „Авансово искане за плащане“. 

Попълват се „Дата на регистрация“ (записва се датата на регистрация на авансовото искане 

за плащане), „Начална дата“ (датата на сключване на договора за предоставяне на БФП) и 

„Крайна дата“ (записва се дата, не по-късна от шест месеца преди изтичане на крайния срок 

за изпълнение на одобрения проект съгласно договора за финансово подпомагане), след 

което се избира бутонът „Добави“. 
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След като се избере например  „Авансово, подлежащо на верификация съгласно чл. 131 от 

Регламент ЕС 1303/2013“ от падащото меню на ред „Искане за плащане“, се натиска бутонът 

„Добави“. 

Визуализира се следният екран: 

Същият екран се визуализира  и при избор на предходния бутон „Авансово”. 

В раздела „Общи данни“ данните в полетата за начална и крайна дата се генерират 

автоматично. Попълват се сумата на искането за плащане, банковата сметка и се 

отбелязва дали бенефициентът е регистриран или не по Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС). 
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В секция „Прикачени документи“ чрез бутона „Добави“ последователно се прикачват 

сканирани копия на относимите документи, посочени в образеца на искането за плащане, 

качен на сайта на ДФ „Земеделие“. https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-

ISUN/  най-долу - Авансово плащане през ИСУН/ 

Следва избирането на бутон „Продължи“. Системата извършва проверка на въведените 

данни. Ако системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки, 

формулярът се зарежда в режим за преглед и статусът на документа може да бъде променен 

на „приключен“ чрез избор на бутон „Приключи“. При успешно приключване системата 

запазва данните и визуализира съобщение, че искането за авансово плащане е въведено 

успешно. Статусът на искането се променя от „Чернова“ на „Въведен“, като системата 

предоставя възможност за преглед или редакция. Ако бенефициентът желае да редактира 

приключеното искане за авансово плащане, е необходимо да върне документа в статус 

„Чернова“. Пакетът отчетни документи се изпраща на ДФ „Земеделие“ с бутон „Изпращане“ 

ВАЖНО! Уверете се, че отчетът е в статус „Изпратен”, а не само „Въведен”. 

 

1.1.Подаване на искане за плащане, технически отчет, финансов отчет 

Отчитането на изпълнението на проекта и разходите по него се извършва посредством 

подаване на искания за плащане, финансови и технически отчети в сроковете съгласно 

договора за предоставяне на БФП, Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за 

изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова 

помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските  

производители и Условията за изпълнение по съответната подмярка. 

От падащото меню на полето „Тип“ се избира „Искане за плащане, технически отчет, 

финансов отчет“. Попълват се полетата „Дата на регистрация“ (записва се датата на 

създаване на искането за плащане), „Начална дата“ (датата на сключване на договора за 

финансово подпомагане ) и „Крайна дата“ (четири месеца преди крайната дата за 

изпълнение на одобрения проект – когато се подава междинно искане, а при подаване на 

окончателно искане - крайната дата за изпълнение на проекта, посочена в 

административния договор), след което се избира бутонът „Добави”. 

Към пакета отчетни документи трябва последователно да се добавят технически отчет, 

финансов отчет и искане за плащане. 

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/
https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/
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1.1.1.  Въвеждане  на  технически  отчет  

За добавяне на технически отчет се избира бутон „Добави“ на ред „Технически отчет“. 

Визуализира се екран със секциите, в които следва да се въвежда информация. 

 
 

В Секция 1 „Общи данни“ по-голяма част от необходимата информация се зарежда 

автоматично. Попълват се единствено видът на техническия отчет (междинен или 
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окончателен) и кратка информация за изготвилия отчета. 

В Секция 2 „Изпълнение по дейности“ се визуализира списък с всички дейности по проекта. 

През бутони „Редакция“ се отварят полета за попълване на данни за всяка дейност. 

Секция 3 „Индикатори“ е неприложима за ПРСР 2014-2020 г. 

В Секция 4 „Избор на изпълнители“ информацията е достъпна само за преглед и няма 

възможност за редакция. Въвеждането/актуализирането на информацията за процедурите за 

избор на изпълнители и сключените договори е описана подробно в Ръководство за 

потребителя за модул „Е-Управление на проекти”. 

Секция 5 „Проверки на място от бенефициента/ФП/КП“ и Секция 6 „Одити“ са 

неприложими за ПРСР 2014-2020 г. 

В Секция 7 „Екип“ се попълва (ако е приложимо по съответната подмярка) информация 

относно действително отработеното време от физическите лица, които изпълняват дейности 

по изпълнението/управлението на проекта. 

В Секция 8 „Опис на документи“ се прикачват сканирани всички относими документи (с 

изключение на фактурите, платежните нареждания и банковите извлечения, които се 

прикачват към финансовия отчет), изброени в образеца на искането за плащане и Условията 

за изпълнение. Всички документи се сканират в един файл и същият се прикачва, като в 

описанието се пояснява, че са документи към технически отчет. 

След като се попълни информацията в секциите на техническия отчет, задължително се 

активира команда „Запази като чернова”, продължава се с бутон „Продължи”, след което се 

приключва. 

 

1.1.2.  Въвеждане на  финансов  отчет  

След като се въведе техническият отчет, се добавя финансов отчет чрез бутон „Добави“ на 

ред „Финансов отчет“. Системата визуализира форма за въвеждане на данни в четири 

секции: 

1.1.2.1. В Секция „Общи данни“ автоматично се генерира периодът, въведен при 

попълване на информацията за пакета отчетни документи; 

1.1.2.2. В Секция „Опис-документи“ се попълват данни относно 

разходооправдателните документи за отчетния период, бюджетния ред и дейността, за които 

се отнасят и се прикачват съответните документи – първични счетоводни документи (напр. 
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фактури), доказващи извършените разходи, платежни нареждания и банкови извлечения; 

1.1.2.3. Секция „Приходи“ е неприложима за ПРСР 2014-2020 г.; 

1.1.2.4. Секция „Отчет по финансовия инструмент“ е неприложима за ПРСР 2014-2020  

В Секция „Опис-документи“ след избор на бутон „Добави“ се описват всички 

разходооправдателни документи към съответното искане за плащане. Описват се 

видът на документа (избира се от падащо меню), описание (за какво се отнася 

разходът), номер и дата на документа, дата на извършване на плащането. 

Според вида на разхода се избира една от опциите „Изпълнител“, „Бенефициент“ или 

„Партньор“. 

В случай че се касае за разходооправдателен документ за дейност, извършена от изпълнител, 

се избира бутон „Изпълнител“. От падащото меню в полето „Изпълнител“ се избира 

конкретният изпълнител, а от падащото меню в полето „Договор с изпълнител/доставчик“ се 

избира конкретният договор. Изпълнителят и сключеният с него договор следва да са 

въведени преди това в Раздел „Договор“. 

Задължително е разходооправдателният документ да се обвърже с реда от бюджета и 

дейността, с които е свързан съответният разход. В случаите, в които един 

разходооправдателен документ се отнася за разходи по различни редове от бюджета и 

дейности, това се описва на отделни редове чрез избор на бутон „Добави“. Попълват се 

приложимите за съответния разход полета. Към всеки описан разходооправдателен 

документ, чрез бутон „Изберете файл“, се прикачват всички документи, доказващи 

извършването и изплащането на съответния разход (първични счетоводни документи (напр. 

фактури), платежни нареждания и банкови извлечения) и изпълнението на дейността, за 

която се отнася разходът. За добавяне на следващ файл се избира бутон „Добави“.  В 

случаите, в които разходите по конкретна дейност се отчитат с няколко 

разходооправдателни документа (напр.: две фактури, едната от които за авансово, а другата 

за окончателно плащане на дейността), документите за изпълнението й се прикачват към 

един от разходооправдателните документи. 

След като се попълни информацията за всички отчетени разходи, задължително се активира 

команда „Запази като чернова”, продължава се с бутон „Продължи”, след което се 

приключва с бутон „Приключи“. 
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1.1.3.  Въвеждане  на  искане  за  плащане  

След като се въведат техническият и финансовият отчет, се преминава към въвеждане на 

искането за плащане като се избира бутон „Добави“ на ред „Искане за плащане“, а от 

падащото меню се избира вида плащане – междинно или окончателно. 

 

При попълване на информацията в Секция 1 „Общи данни”, системата автоматично генерира 

информацията в полета „Начална дата”, „Крайна дата” и „Банкова сметка”. 

Задължително следва да се попълни поле „Обща стойност на отчетените разходи съгласно 

финансов отчет”, която може да се зареди и от вече въведения финансов отчет. Попълва се и 

поле „Сума на искането за плащане”, отбелязва се статута по ЗДДС в „Регистрация на 

бенефициента/ФП/КП по ЗДДС”. 

В Секция 2 „Прикачени документи“ чрез бутон „Добави“ последователно се прикачват 

сканиран попълненият, подписан и подпечатан от бенефициента образец на искането за 

плащане, таблицата за разходите (във формат .xls, .XLS, .xlsx, .XLSX, и подписана и 

подпечатана от бенефициента във формат .pdf, .PDF, .jpeg, .JPEG) и формата за наблюдение 

и оценка на проектите. При отчитане на искане за междинно/окончателно плащане се 

прикачват сканирани копия на документите, посочени в Условията за изпълнение и в 

образеца на искането за плащане по съответната подмярка. 

След като се попълни информацията и се прикачат всички изискуеми документи, се 
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активира бутон „Запази като чернова” и се продължава с бутон „Продължи”. След като е 

избран бутон „Продължи“, системата извършва проверка на въведените данни. Ако 

системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки, 

формулярът се зарежда в режим за преглед и документът може да бъде приключен чрез 

избор на бутон „Приключи“. 

 

1.2.Изпращане на пакета отчетни документи 

Ако е необходимо да се редактира приключен елемент (документ) от пакета отчетни 

документи, е необходимо съответният елемент да бъде върнат в статус „Чернова“. В такъв 

случай, преди да се изпрати пакетът отчетни документи, е необходимо отново да се премине 

през стъпките по неговото приключване. След като техническият отчет, финансовият отчет и 

искането за плащане се въведат, пакетът отчетни документи се изпраща с бутон 

„Изпращане“. Системата маркира пакета като „Изпратен”. 

Валидирането  (потвърждаване  и  изпращане  към  ДФ  „Земеделие“)  на  пакета  

отчетни  документи  се  извършва  от  оторизираното  от  бенефициента  лице,  

чийто  профил  за  достъп  до ИСУН  е  създаден  от  ДФ  „Земеделие“.  

 

 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 
 

 

Чрез Раздел „Кореспонденция“ се провежда комуникацията между ДФ „Земеделие“ и 

бенефициента, като същата се извършва от оторизираните лица, на които ДФ „Земеделие“ е 

създал профили за достъп в ИСУН. За да се изпрати кореспонденция в раздела, се избира 

бутона „НОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ“. В полето „Тема“ накратко се отбелязва темата на 

конкретната кореспонденция, а в полето „Съдържание“ бенефициентът може да представи 

по-подробно изложение относно конкретния повод за комуникация. При прикачване на 

документи, в поле „Описание“ се дава информация за прикачените файлове. В прикачените 

документи бенефициентът следва задължително да посочи номера на проекта (от ИСУН) и 

пълното му наименование. 

В случай че ДФ „Земеделие“ има въпроси или забележки по изпратената кореспонденция, те 

ще бъдат изпратени до бенефициента от ДФ „Земеделие“ отново чрез този раздел. 
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ВАЖНО: 

 Подаването на искане за плащане се извършва чрез Раздел „Отчетни документи“, а не 

чрез Раздел „Кореспонденция“. 

 При изпращане на съобщение от ДФ „Земеделие“ чрез раздел „Кореспонденция“ 

бенефициентът не получава автоматично известие, поради което е необходимо периодично 

да се проверява в системата. 

 

 

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА 

ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО ПРСР: 
 

Най-често срещаните грешки при оформянето на документите към искане за плащане, са: 

• Приемо-предавателният протокол за доставка не съдържа подробни технически 

спецификации, серийни номера, а понякога и марка и модел на доставените 

машини/оборудване/стоки, което не позволява да се идентифицират по еднозначен начин 

активите, предмет на подпомагане. 

• Приемо-предавателният протокол за доставка на стоки и/или извършване на услуги или 

декларацията, че доставените активи са нови и не са втора употреба, не са подписани от 

законния представител на доставчика или са подписани от друго лице без да е представен 

документ, от който да е видно, че подписалото се лице е упълномощено от законния 

представител с право да подписва такива документи. 

• Изготвят се приемо-предавателни протоколи с дати, некореспониращи на реалната дата на 

приемо-предаване. 

 В инвентарната книга или извлечението от счетоводната система не фигурират всички 

активи, обект на финансово подпомагане, както и стойността на заприхождаване е по-ниска 

от одобрената по договор с Фонда или активите не са индивидуализирани със съответните 

характеристики като марка, модел и сериен номер/номер рама/др. 
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• Несъответствия между представените счетоводни документи (обикновено текущи и за 

предходен период). Непопълнени графи за предходна година в текущите документи (а в 

представените за предходна година има попълнени стойности) или такива със стойност, 

некореспондираща на въведените стойности в отчета за предходен период. 

• Липсват имена и подписи на съставител и ръководител в представените счетоводни 

документи или са подписани от законния представител като съставител, без да са 

представени документи, удостоверяващи че лицето има право да изготвя такива документи 

по смисъла на чл. 35 от Закона за счетоводството. 

• Когато в банковото извлечение има постъпления по сметката на ползвателя от доставчика 

(управител на дружеството – доставчик или друго свързано лице), с основание договор за 

заем, е добре този договор да се представя при подаване на заявката за плащане. 

• Банковите извлечения не са пълни-липсват начално и/или крайно салдо или печат на 

съответната банка. 

• При попълване на таблицата към заявка за плащане често бенефициентите сливат или 

разделят позициите от таблицата с одобрените разходи към договора с ДФ „Земеделие”, като 

по този начин не става ясно какво точно се заявява за плащане. При условие че ползвателят 

на помощта е изпълнил, разплатил по банков път и иска да заяви за подпомагане всички 

позиции по договора с ДФЗ, то следва в таблицата за разходи към заявката същите да се 

попълнят така, както са описани в договора с ДФЗ. 

• Когато се плаща по банкова сметка на изпълнителя, която не фигурира нито в договора, 

нито във фактурите и не е наличен документ, от който да е видно за ДФЗ, че одобреният 

изпълнител/доставчик е титуляр на съответната банкова сметка,следва да се представят 

удостоверение, че изпълнителят е титуляр на банковата сметка или декларация от него, че е 

получил плащането. 

• В случай че към застраховка като опис на застрахованото имущество се представя приемо-

предавателен протокол, същият следва да бъде заверен от застрахователя. 

• Физическите лица и едноличните търговци често не заприхождават активите, обект на 

инвестицията, в инвентарната книга, което е задължително съгласно Закона за 

счетоводството и наредбите по ПРСР 2007-2013 и е едно от доказателствата за извършване 

на инвестицията. В инвентарната книга е необходимо да бъдат записани и 

индивидуализиращите белези на активите – марка, модел, сериен номер/номер рама и др. 
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• Не се уточняват счетоводните сметки, по които се заприхождават активите, обект на 

договора с ДФЗ, или заприхождаването по период не съответства на периода на 

придобиване/ закупуване/заплащане. 

• В дневните банкови извлечения не се изписват основанията за постъпване на суми по 

сметката на бенефициeнта и името на вносителя на тези суми. В много случаи представените 

от ползвателите извлечения от сметката са месечни, а следва да са пълни дневни банкови 

извлечения за всеки ден, в който е имало разплащане на суми по одобрената от ДФЗ 

инвестиция. 

• Застрахователни полици: 

– Не се включват в полиците задължителните условия от Договорите с ДФЗ (за изплащане на 

обезщетението при тотална и частична щета), както и често не са покрити някои от 

задължителните застрахователни рискове, посочени в съответното приложение към 

договора; 

– Не се описва местонахождението на инвестицията, номерата на парцелите на 

насажденията; 

– Не се описват серийните номера/номер рама/номер двигател/др. на активите, където е 

приложимо; 

– Не се представят квитанции за изцяло платена сума при плащане в брой на застраховката. 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

 

 Да се представят всички изискуеми документи, свързани с регистрация/разрешителен 

режим за дейността или представяне на документи с временен статут; 

 Да се представят всички изискуеми документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор, за които ползвателят е получил предимство пред други кандидати; 

 Да се съблюдават внимателно условията по договорите с изпълнители и доставчици, 

които са одобрени по реда на ЗОП от ДФЗ. Всяко отклонение от условията, да се 

придружава от одобрение/становище от ДФЗ, както и от анекс, сключен между 
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общината и изпълнителя. Да се обърне внимание на сроковете за изпълнение на 

договорите и неустойките. Всички промени да са надлежно документирани; 

 При наложителна промяна в количественостойностните сметки, както и в 

техническите спецификации на одобрените дейности и активи от ДФЗ, задължително 

да се изпратят документите за одобрение на промяната от Фонда преди подаване на 

заявка за плащане; 

 Да се съгласуват всички промени по време на строителството и да се вписват четливо 

в заповедните книги. Спирането на строителството да е надлежно документирано; 

 В приемо-предавателните протоколи да се протоколира действително извършеното и 

доставеното, а не по количествено-стойностни сметки. Грешките и разминаването се 

установяват при извършваните от ДФЗ проверки и посещения на място. ППП да се 

сведат до минимум и ако има няколко акта обр. 19 да са със съпоставими позиции, за 

да се обобщават по-лесно; 

 Внимателно да се преглеждат документите, подадени от доставчиците, за технически 

грешки – фактури, актове, ППП и др.; 

 Да се изпълнят и въведат в експлоатация инвестициите, които не са предмет на 

договора с Държавен фонд „Земеделие“, но са необходими за изпълнението на 

одобрения проект и са посочени в Таблица за инвестиционните разходи, за които не 

се кандидатства - Приложение към договора; 

 При подаване на заявка за окончателно плащане да се има предвид, че размерът на 

заявената финансова помощ се изчислява, като се вземе най-малката стойност между 

реално извършените и платени дейности/разходи, и реално одобрените от ДФЗ 

дейности/разходи; 

 Да се съблюдават внимателно инструкциите за попълване таблиците за разходи. При 

заявяване на разходите в таблиците към заявката за плащане да се има предвид, че в 

таблица 2 се записват наименованието на разходите, които се заявяват за 

финансиране, заедно с реалната сума на извършения разход. Заявената субсидия не се 

заявява по актив, а общо за съответната заявка. В останалите таблици се отразяват 

реалните платежни и разходо-оправдателни документи; 

 Декларациите по образец да се попълват към датата на подаване на заявката за 

плащане, с всички реквизити и да са по актуални образци; 
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 При наложена финансова корекция за установени нарушения на ЗОП, ползвателят е 

длъжен да извърши за своя сметка плащанията към изпълнителите по проекта за 

разликата между размера на допустимите за финансово подпомагане разходи по 

проекта и окончателния размер на финансовата помощ. При подаване на заявка за 

плащане да се представят документи с платена цялата стойност на договора, сключен 

с изпълнителите и одобрен от ДФЗ, включително плащане на финансовата корекция; 

 Заявка за авансово плащане да се подава след като са одобрени процедури по ЗОП, 

отразени в Приложение 1 и след сключен анекс към договора с ДФЗ; 

 Строго да се съблюдават одобрените дейности за междинно плащане в Приложение 1 

към договора с ДФЗ, да отговарят на посочените в заявката за междинно плащане. За 

междинно плащане не се заявяват дейности, одобрени за окончателно плащане. 

 

 

 

 

 

 

СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОРА И В ПЕРИОДА НА МОНИТОРИНГ 
 

 

 Спазване на срока за започване реалното изпълнение на инвестицията, посочен в 

договора, уведомяване на Фонда и представяне на надлежни доказателства за това, на 

стойност не по-малка от 20 на сто от размера на помощта. Надлежни доказателства са: 

документ за извършено авансово или частично плащане, издадена фактура, подписани 

приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта, др. подобни документи.  
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 Спазване на изискванията за публичност – поставяне на плакат, табела или временен 

билборд, в зависимост от размера на публичната финансова помощ след сключване на 

договора с ДФЗ. 

 Поддържане на съответствие с критериите за допустимост през периода от сключване 

на договора до изтичане на срока за мониторинг. 

 Използване на подпомаганите активи съгласно предназначението и условията, 

посочени в одобрения проект и съгласно условията и задълженията му по договора или 

установени с нормативен акт или акт на правото на Европейския съюз.  

 Водене на всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно 

в счетоводната система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера. 

 Да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, 

под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон. 

 Ползвателят да представи и да поддържа застрахователна полица, която покрива 

всички рискове, посочени в договора с ДФЗ. Описите към тях да са с коректно вписани 

активи, количества, ед. цени и стойност. 

 Оказване на съдействие на Фонда при извършването на посещение и/или проверка на 

място. 
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КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 

ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2014-2020 

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО 

ПРСР 
 

 

 

 

ПРОВЕРКИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ 

 Административни проверки  

- проверка за окомплектованост;  

- предварителна оценка на заявените от кандидата приоритети/критерии за оценка/;  

- проверка за съответствие с критериите за допустимост;  

- проверка в референтна база данни и на представени три съпоставими независими 

оферти;  

 Допълнителни проверки за кандидати публични бенефициенти; 
 

 

КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ СЛЕД ПОДАВАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

(КЪДЕТО Е ПРИЛОЖИМО)  

 Административни проверки  

- калкулация на допустимите разходи;  

- проверка на бизнес план;  

- окончателна проверка за съответствие на критериите за оценка;  

- проверка по чл.40 от Наредбата преди одобрение на заявлението за подпомагане. 

 Проверки на място  

- всички проекти, включващи строително- монтажни работи, създаване и/или 

презасаждане на трайни насаждения;  

- при необходимост от уточняване на допустимостта на кандидата или на инвестицията;  

- в случаите на формиране на минимален стандартен производствен обем (СПО) чрез 

намерение за засаждане/засяване. 
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ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ  

 Неправилно окомплектоване на документите  

 Липсващи документи и неправилно попълнени полета  

 Представяне на документи, които не са в изискуемата по наредба форма (оригинал 

или нотар. заверено копие и др.)  

 В отговор на допълнително изискана информация не се предоставя изчерпателна 

такава 

 

ПРОВЕРКИ ПРЕДИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ – ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  

 Проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок:  

 Въвеждане на данни за риск анализ. 

 Извършване на проверка за окомплектованост;  
 

 

ЕТАПИ НА ОБРАБОТКА НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ  

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:  

 Проверка на интензитета на помощта. 

 Спазване на критериите за подбор;  

 Икономически размер на земеделското стопанство; 

 Проверка за съответствие с критериите за финансиране;  

 Проверка за допустимост на бенефициента и на инвестицията;  
 

 

ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ И 

ФИНАНСИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩА:  

 спазване на законови изисквания  

 съответствие с критериите за финансиране;  

 проверка за допустимост;  

 

РЕГИОНАЛНИ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ АГЕНЦИИ / ДИРЕКЦИЯ “ТЕХНИЧЕСКИ 

ИНСПЕКТОРАТ” - ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОВЕДЕН РИСК АНАЛИЗ ЗА ВСЯКА ЕДНА 

ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОСЕЩЕНИЕ НА 

МЯСТО ИЛИ ПРОВЕРКА НА МЯСТО.  

 Контрол за съответствие между представените документи и реално извършената 

инвестиция, който включва възлагане на обществените поръчки и др. 

 

 

ОТОРИЗАЦИЯ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ: КАЛКУЛИРАНЕ НА ТОЧНИЯ РАЗМЕР 

НА ДОПУСТИМАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ СУБСИДИЯ, ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИЗВЪРШЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН И КОНТРОЛ НА МЯСТО. 
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ОСНОВАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПРИ 

ИЗПЛАЩАНЕ 

 Несъответствия между документите представени към заявката за плащане и 

установеното на посещение на място / проверка на място. 

 Неспазване на законови изисквания в областта на възлагане на обществените 

поръчки.  

 Неподдържане на съответствие - с критериите за допустимост, с критериите за 

подбор, интензитет и др.  

 Неспазване на фиксирани срокове – за стартиране, за извършване на 

инвестицията; за подаване на заявка за плащане.   

 Представяне на декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно 

съдържание, неистински или преправен документ. 

 Осуетяване извършването на посещение и/или проверка на място.  

 Неспазване на изискванията за публичност.  

 Неизползване на подпомаганите активи съгласно предназначението и условията, 

посочени в одобрения проект.   

 Не е изпълнено друго задължение или ангажимент, определено в договора за 

подпомагане или в приложим нормативен акт от националното или европейското 

законодателство. 

 Укриване умишлено или по небрежност не уведомяване за настъпването на факти 

и обстоятелства от значение за изпълнението на одобрения проект.  

 Изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел 

осъществяване на предимство или получаване на облага в противоречие с целите 

на мярките.  
 

 

ЕТАПИ НА ОБРАБОТКА НА ИСКАНЕ ЗА АНЕКС / ПРОМЯНА НА ДОГОВОР: 

ПРОВЕРКА ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНОСТ, ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ, КАЛКУЛАЦИЯ НА ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ, 

ОЦЕНКА НА БИЗНЕС ПЛАН, ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

 Не е сключена или не се поддържа валидна застраховка на имуществото, предмет 

на подпомагане 

 Не се използват подпомаганите активи съгласно предназначението и условията, 

посочени в одобрения проект. 

 Преустановяване на подпомаганата дейност независимо поради какви причини, 

освен изменящите се сезонни условия за производство.  

 Не се поддържа съответствие - с критериите за допустимост, с критериите за 

подбор, интензитет и др.  
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ТРИ/ПЕТ ГОДИШНИЯ ПЕРИОД НА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОСНОВАНИЯ ЗА САНКЦИИ СЛЕД ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ  

 Преотстъпване ползването под каквато и да е форма или извършване на 

разпоредителни сделки с подпомогнати активи, или допускане на принудително 

изпълнение върху такива активи. 

 Не се представят изискани данни и/или документи или информация, необходими 

за преценка относно точното изпълнение на договорни и нормативни задължения.  

 Промяна местоположението на подпомогнатите активи. 

 Не се подновяват съответни разрешения, регистрации и/или лицензии в 

нормативно предвидените за това срокове.  

 Не се водят всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, 

отделно в счетоводната система или като се използват счетоводни сметки с 

подходящи номера. 

 Не се поддържа съответствие с всички задължителни стандарти, отнасящи се до 

дейността по проекта, включително относно опазването на околната среда, 

фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарно-

санитарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, хигиената, 

изискванията за безопасни условия на труд.  

 Не се съхраняват всички документи, свързани с осъществяването и използването 

на подпомаганите активи/дейност. 

 Не се достигат заложените показатели в Бизнес плана.  

 Не се допускат представители на Държавен фонд «Земеделие» или на други, 

определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския 

съюз, за осъществяването на контрол за изпълнението на договора и изискванията 

на приложимите национални и европейски актове.  

 Изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел 

осъществяване на предимство или получаване на облага в противоречие с целите 

на мярките. 

 Представяне на декларация с невярно съдържание и/или документ с невярно 

съдържание, неистински или преправен документ.  

 Осуетяване извършването на посещение и/или проверка на място.  

 Не се спазват изискванията за публичност.  

 Не е изпълнено друго задължение или ангажимент, определено в договора за 

подпомагане или в приложим нормативен акт от националното или европейското 

законодателство.  

 Укриване умишлено или по небрежност не уведомяване за настъпването на факти 

и обстоятелства от значение за изпълнението на одобрения проект. 

 Неуведомяване за настъпването на факти и обстоятелства от значение за 

изпълнението на одобрения проект. 
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 Неуведомяване за настъпили изменения на инвестицията по време на изпълнение 

на проекта;  

 Липсващи и непълни документи към подадените заявки за плащане;  
 

 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ  

 Не се поддържа съответствие с критериите за допустимост и подбор 

 Не се поддържа броя на работните места 

 Неизпълнение на количествените и финансови показатели в одобрения бизнес 

план  

 Неуведомяване за настъпването на факти и обстоятелства от значение за 

изпълнението на одобрения проект.  
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Наръчникът за отчитане на проекти може да бъде актуализиран и допълван  

при промени в приложимото национално и европейско законодателство,  

както и при получаване на нови указания от страна на УО на ПРСР и ДФЗ-РА. 

 

 

Адрес на офиса на СНЦ „МИГ-Разлог”: 

гр. Разлог, ул. "Шейново" 13, ет.2, ап.2-4 

Интернет страница на МИГ-Разлог: https://www.mig-razlog.org 

Електронна поща: razlog_mig@abv.bg 

Телефони за контакт: 

Венета Нанева - изп. директор - 0888/52 82 39 

Мария Манушкина - експерт - 0888/22 44 59 

Галина Калушкова - техн. асистент - 0888/22 44 25 

 

 

 

 

Този документ е изготвен с финансиране  по мярка 19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, във връзка със 

Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на територията на община Разлог. 

Отговорност за съдържанието носи Сдружение „МИГ Разлог” и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че това съдържание отразява  

официалната позиция на Европейската комисия  

или на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, 

или на Държавен фоонд  ”Земеделие”. 

    

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-154/21.10.2016 г. 
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