
 
 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ ПО 
СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО  
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 
Общи положения, свързани с изпълнението на проекта, 
промени и изменения в договорите, кореспонденция с УО на 
ОПРЧР 

0 2 - 0 3 . 1 2 . 2 0 1 9 Г .  

С .  К А Л Е К О В Е Ц ,   У Л .  „ И В А Н  В А З О В “  №  5  

 



Общи положения, касаещи 
изпълнението на проекта 
При изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентът е длъжен да спазва: 

Подписания договор; 

Ръководството на бенефициента за изпълнение и управление на проект; 

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

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

Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР; 

Приложимото европейско и национално законодателство. 



Кореспонденция с УО 
Вход през ИСУН 2020 Модул за електронно кандидатстване 

https://eumis2020.government.bg/  

 

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

 

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

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


Промени и изменения в 
договора 

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

Недопустими са промени в бюджета водещи до: 

превишаване на средствата по бюджетни раздели, за които има 
нормативно определен процент 

Недопустими са промени в техническото изпълнение водещи до: 

занижаване на предвидените в договора индикатори; 

цялостна промяна в дейностите и механизмите за изпълнението им, 
включително ако до такава се достигне в резултат на единични случаи на 
промени, които сами по себе си са допустими; 

въвеждането на нови дейности и параметри извън тези, описани в 
Условията за кандидатстване 



Промени и изменения в 
договора 

Недопустими са промени в техническото изпълнение водещи до: 

отпадане на дейности, под дейности и мерки, които носят допълнителни 
точки съгласно „Методология за техническа и финансова оценка на 
проектни предложения по съответната процедура, приложена към 
Условията за кандидатстване по схемата; 

отпадане на някоя от целевите групи: например, лица на възраст над 54 
години и/или хора с увреждания 

в случай, че в договора е заложено лицата от целевата група да са повече 
от 50% от общата численост на персонала в организацията, не е допустимо 
намаляването им под този праг. 



Промени в договора 
Видове промени: 

Със сключване на Допълнително споразумение: 

„Изменение”; 

Без сключване на Допълнително споразумение: 

„Промяна” 

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



Промени в договора 
Изменение със сключване на Допълнително споразумение: 

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

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

изменение в наименованието на дейностите; 

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

промяна в юридическия статут на бенефициента. 



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

 

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

 

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



Промени в договора 
Промяна без сключване на Допълнително споразумение: 

промяна в описанието на дейностите; 

промяна в графика за изпълнение на дейностите; 

промяна в бюджетните пера; 

промени, касаещи целевите групи; 

промяна на мястото на изпълнение на дейностите; 

промяна на банковата сметка; 

промяна на лицето, представляващо бенефициента. 


