ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

Промени и изменения на административни договори
за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ,
съфинансирани от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР)
по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и
технологично развитие“
на
Оперативна програма

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА
Основни принципи
Промени по Договора се допускат само при обективна невъзможност Бенефициентът да изпълни в детайли
описаното в проекта, след подаване на писмено мотивирано искане и подробна аргументация на исканата
промяна.
Следва да се има предвид, че ИСУН 2020 третира модифицирането на договор, боравейки със следните термини:
„Изменение“ – модификация на договора чрез сключване на допълнително споразумение; „Промяна“ –
модификация на договора без допълнително споразумение.
ВАЖНО! Всякакви изменения и допълвания в текста на договора, вкл. на приложенията към него, се извършват по
взаимно съгласие на страните при условията на чл. 39 от ЗУСЕСИФ в писмена форма чрез раздел „Кореспонденция“
на ИСУН 2020.

При изменение по инициатива на Бенефициента, той трябва да представи искането си до УО чрез ИСУН 2020 в
едномесечен срок преди предвидената дата за влизане в сила на исканото изменение, освен ако са налице особени
обстоятелства, надлежно обосновани от Бенефициента и приети от УО.
ВАЖНО! Ако са подадени отчетни документи (искане за плащане, технически и финансов отчет), не могат да се
извършват изменения и промени в договора, докато отчетните документи не бъдат верифицирани или отхвърлени

Недопустими промени
- Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално заложения размер, предвиден в чл. 2 от
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата по „тип
разходи“, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на правото на Европейския съюз или в съответните
Условия за кандидатстване;
- Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на проекта;
- Изменения, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават
конкурентните условия, заложени в Условията за кандидатстване, и приложимата нормативна уредба към
съответната процедура за подбор на проекти;
- Изменения, които биха довели до несъответствие на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответните
правила за държавна помощ.
Недопустимо е:
- занижаване на предвидените в договора индикатори;
- цялостна промяна в дейностите и механизмите за изпълнението им, включително ако до такава промяна 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;
- промяна в плана за изпълнение на дейностите или други промени, които водят до отпадане на част от описаните
във Формуляра за кандидатстване дейности.

Промени, които се извършват с уведомително
писмо от Бенефициента :
1. Административна информация и грешки.
2. План за изпълнение.
3. Бюджет.
4. Замяна на членове от екипа за организация и управление на проекта.
5. Промени на минималните технически параметри на оборудването.
6. Промени на СМР след одобрение на инвестиционен проект.
УО си запазва правото да не приеме извършена промяна, ако:
- по вид не е сред изредените по-горе;
- липсва писмено уведомление за извършването й;
- не е добре обоснована необходимостта от извършването й.

Изменение на договора чрез сключване на допълнително споразумение
При искане за извършване на изменение в договора чрез допълнително споразумение, бенефициентът
изпраща до УО чрез ИСУН 2020 мотивирано заявление (в свободен текст) и подкрепящи документи.
Мотивираното заявление следва да е подписано от лицето, подписало Договора за БФП. При искане за
изменение във формуляра за кандидатстване бенефициентът трябва да предложи конкретен текст, който да
замени първоначално разписания текст.
При подадено искане от страна на бенефициента за изменение на договора, по преценка на УО може да се
извърши проверка на място на обстоятелствата, поради които бенефициентът желае промени в договора.
1.

2.
3.
4.
5.

Промяна на срока/продължителността за изпълнение на договора ( актуализиран план за изпълнение, който
трябва да е съпоставим с променения срок/продължителност за изпълнението на проекта и да не се отнася за
отминал период от време).
Промяна на лицето, представляващо Бенефициента.
Промяна на статута на организацията (сливане/преобразуване).
Промяна на Партньор ( Такива промени са допустими само по изключение при промяна на нормативната уредба
или други извънредни обстоятелства, независещи от бенефициента/партньора).
Промяна на бюджетаувеличаване или намаляване с повече от 15 % на договорените в бюджета стойности по
типове разходи (освен ако тази промяна не е в резултат на възложена обществена поръчка/извършен избор на

ВАЖНО! Всички изменения в Договорите, одобрени чрез сключване на Допълнително
споразумение, влизат в сила от датата на подписване на споразумението от страна
на Ръководителя на Управляващия орган.

В случаите, когато от Бенефициента са изискани допълнителни документи, изясняващи
обстоятелствата по поисканите промени, искането за изменение не се разглежда до представянето на
изисканите пояснения.

При одобрение, експерти на УО изготвят текста на Допълнителното споразумение, който се изпраща
чрез модул „Комуникация“ в ИСУН 2020 до бенефициента. Бенефициентът подписва на хартия
Допълнителното споразумение в два оригинални екземпляра и ги предава/изпраща на УО.
Ръководителят на УО подписва Допълнителното споразумение и УО прикачва сканираното
Допълнително споразумение в ИСУН 2020. Бенефициентът може да получи хартиен оригинал на
подписаното допълнително споразумение на ръка, на адреса на УО.

ИА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

