
 

 
 

 

Днес, ……….. г., в гр. ......... между

„ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД, със седалище

бул."Марица" №38, партер с ЕИК

качеството  си  на  управител,  наричано

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

 

И 

 

……………………….., 

управление: ……………………………………………………………………,

ЕИК ……………….., представлявано

на…………………………., наричано

 

се сключи настоящият договор: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага

ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ

ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

УПИ 36.340. местност "АЛЧАКА
 

по видове, количество и качество

Техническа спецификация – Приложение

(2) Tози договор се сключва във

“Изграждане на предприятие за преработка

сграда” в рамките на процедура „

„Програма за морско дело и рибарство

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши

носи отговорност, ако вложените материали

извършените СМР и на обекта като

вреда. 

 

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И

Чл. 2. (1) Този договор влиза в сила

(2) Срокът за изпълнение на дейностите

ДОГОВОР 

№ ........../.......... 

между: 

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив

ЕИК: 203204152, представлявано от Илиян Иванов

наричано  по-долу  за     краткост 

страна,  

със седалище и 

……………………………………………………………………,

представлявано от …………………………..в

наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна

 

 

възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши

СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ- ВиК СЪОРЪЖЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА И РИБНИ

АЛЧАКА", землището на с. КОСТИЕВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

качество, съгласно Оферта на изпълнителя – 

Приложение № 3, съставляващи неразделна част от настоящия

сключва във връзка с проектно предложение BG14MFOP001

за преработка на риба и рибни продукти и административно

процедура „Преработване на продуктите от риболов

рибарство 2014-2020”. 

извърши работите със свои средства, труд, материали

вложените материали не са с нужното качество и/или влошават

обекта като цяло, в размер на действително претърпяната

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

влиза в сила от датата на подписването му от двете страни

на дейностите, предмет на този договор, е 45 (четиридесет

Пловдив, община Пловдив, 

Илиян Иванов Григоров,  в  

адрес на 

……………………………………………………………………,  с 

 …………………………..в качеството си 

страна, 

 

извърши „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

СЪОРЪЖЕНИЕ УТАИТЕЛ 

РИБНИ ПРОДУКТИ” В 

ПЛОВДИВ” 

 Приложение № 2, и 

част от настоящия договор. 

BG14MFOP001-5.004-0003 

и административно-битова 

риболов и аквакултури “ от 

материали и механизация, като 

или влошават качеството на 

претърпяната от Възложителя 

двете страни. 

45 (четиридесет и пет) дни 
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Проектно предложение BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и 

административно-битова сграда” подадено по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

считано от датата на подписване на съответния Протокол за предоставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка и е до Датата на уведомителното писмо, с което се 

уведомява Възложителя за готовността на Изпълнителя за предаване на работата, но не по-късно от 

крайния срок за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ, който е 10.02.2019 г. 

(3) Това ограничение не засяга правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по гаранционните  условия. 

    (3) Предаването на изграденото пречиствателно ВиК съоръжение –Утаител се извършва с 

двустранен Констативен акт образец 19, в който се описва извършената работа: вида и качеството на 

извършените строително - монтажни работи (СМР), качеството на вложените строителни материали и 

изделия, наличието на недостатъци, отклонения от одобрените проекти, неточности и кривини, както и 

дали е спазен срокът за изпълнение и предаване на съответния етап. 

(4) Подписването на Констативен акт образец 19 не може да става по - късно от 5 (пет) календарни 

дни от датата на връчването на Уведомително писмо, че работата е приключила до Възложителя, освен 

ако страните се споразумеят за друго. Ако в този срок Възложителят не се яви да прегледа и приеме 

работата, се счита, че той я е приел без възражения. 

(5) Когато за съответния етап или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, 

приемането се извършва след успешното им провеждане, което се удостоверява с Протокол образец 17 

за извършени 72-часови проби при експлоатационни условия. 

 (6) Изпълнителят предава заедно с Констативните актове образец 19 и всички сертификати за 

вложени материали, протоколи за скрити работи и декларации за съответствие. Изпълнителят носи 

отговорност ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на 

извършените СМР. 

(8) При констатиране на липси или недостатъци по вложените материали, строителството и 

изпълнението, Възложителят има право да откаже да приеме работата. В този случай, Изпълнителят се 

задължава да попълни липсите или отстрани констатираните недостатъци за собствена сметка в срок 

уговорен в протокола, с който се установяват съответните липси или недостатъци. 

 

 ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) За пълното и точно изпълнение на предмета на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……………. лв. (………………….) без 

включен ДДС или ……………… лв. (…………………………..) с включен ДДС. Тази цена е 

окончателна и не подлежи на преразглеждане. Единичните цени на различните видове работи са 

твърдо договорени и не подлежат на промяна при никакви обстоятелства, за срока на действие на 

договора. Единичните цени на различните видове СМР, включват: цената на вложените материали, 

извършените доставки, работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и др. подобни, 

както и печалбата за Изпълнителя. 

(2)  Плащанията на възнаграждението посочено в ал.1  ще се извършват както следва: 
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Проектно предложение BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и 

административно-битова сграда” подадено по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

- Авансово плащане– в размер на 35% (тридесет и пет процента) от стойността на договора 
– в срок до 20 (двадесет) работни дни след подписване на договор и издаване на фактура от 

страна на Изпълнителя; 

 

- Окончателно плащане: 65% (шестдесет и пет процента) от стойността на договора - в  срок 

до 20 (двадесет) работни дни след изпълнение на предмета на договора, издаване на 

Констативен акт, за приемане на всички извършени работи, съгласно договора и издаване на 

фактура от Изпълнителя. 

 

 

 (3) Възнаграждението по ал. 1 е платимо по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както следва:  

IBAN: ………………………………… 

BIC: ……………………….. 

Банка: …………………………………………      

     Град/клон/офис: …………………………… 

Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя при промяна на банковата си сметка в 5 

(пет) календарни дни от извършване на промяната. Писменото уведомление следва да бъде 

придружено от оригинална Финансово-идентификационна форма, заверена от обслужващата банка на 

Изпълнителя.  

(3) Във всички разходо-оправдателни документи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително указва 

номера/датата на настоящия договор, както и обстоятелството, че разходът се извършва, в 

съответствие с проект BG14MFOP001-5.004-0003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и 

рибни продукти и административно-битова сграда” в рамките на процедура „Преработване на 

продуктите от риболов и аквакултури “ 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 4.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в чл. 3, ал. 1 възнаграждение, при 

условията на чл. 3 ал.2, в случай че изпълни договора пълно, точно и навременно. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава пълно съдействие от страна на Възложителя, при 

изпълнение на договора, като получава във възможно най – кратки срокове необходимата информация, 

техническа документация, данни, документи, достъп до съществуващи инфраструктури и системи, 

имащи отношение към изпълнението на договора. 

(3) Изпълнителят има право на ежедневен контакт и комуникация чрез: директни срещи, 

телефонни разговори, електронна поща, skype, viber и др., с определен от Възложителя представител. 

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договора в пълно съответствие с офертата си 

(Приложение 2), поставените от Възложителя изисквания,  при спазване изискванията на приложимата 

нормативна уредба, както и на специфичните изисквания на „Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020”. 
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Проектно предложение BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и 

административно-битова сграда” подадено по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено работи по изграждане на 

пречиствателното ВиК съоръжение - Утаител, предмет на този договор, в технологична 

последователност, съгласно предоставената му техническа документация.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за изпълнение предмета на договора механизация и 

квалифициран технически персонал с необходимия опит, както и ръководители, компетентни да 

осигурят и контрола на работата. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на работата да не допуска замърсяване, като 

своевременно отстранява и извозва за своя сметка всички строителни отпадъци, възникнали в резултат 

на изпълнението на договорените работи; да не заема площи извън границите на предадената му 

строителна площадка, както и да спазва изискванията на законодателството за опазване на околната 

среда.  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва работа при строго спазване на нормативните 

разпоредби за безопасност на труда. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и 

несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна 

поддръжка. 

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на инвеститорския контрол и строителния 

надзор възможност за извършване на контрол по изпълнение на работите на обекта. 

(8). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в съставянето на всички актове и протоколи 

съгласно Наредба №3/31.07.2003г на МРРБ. 

(9). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички 

необходими разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на 

строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта. 

(10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се 

състави  Констативен акт за завършване на обекта. 

(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за 

обекта при приемането му. 

 (12). Изпълнителят по договора носи цялата отговорност по охрана на строителния обект и 

материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от него до получаване 

на Разрешение за ползване. 

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва на трети лица права или задължения, 

произтичащи от настоящия договор. 

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на национални и/или европейски 

контролни органи, при извършване на одит и проверки на място, по повод изпълнението на проект 

BG14MFOP001-5.004-0003 и настоящия договор. 

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на възложените дейности и за предприетите мерки за тяхното решаване. 
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Проектно предложение BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и 

административно-битова сграда” подадено по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 (един) ден за 

посещението и предписаните мерки от държавните и общински органи, оторизирани от нормативните 

актове да осъществяват строителен контрол. Когато посещението е в последен работен ден, 

уведомлението се прави до 17:00 часа на  първия следващ работен ден. 

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема фотоснимки като доказателство за некачествено 

изпълнени работи по изграждане на пречиствателно ВиК съоръжение- утаител. Фотоснимките се 

придружават от констативен протокол, установяващ по несъмнен начин относимостта им към обекта 

на настоящия договор. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията по членовете 3, 4 и 5 от Общите условия 

към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проекти 

BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, съставляващи 

Приложение 1 към настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7 (1)Възложителят има право да получи изпълнение на възложените работи по изграждане на 

пречиствателното ВиК съоръжение Утаител, в пълно съответствие с поставените от него изисквания и 

офертата на Изпълнителя. 

(2) Възложителят има право да осъществява постоянен текущ и периодичен контрол върху 

изпълнението на договора. 

(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя отстраняване на всички повреди, дефекти 

и несъответствия при изпълнението на договора и осъществяването на договорената гаранционна 

поддръжка. 

(4) Възложителят има право, при констатирани недостатъци при изпълнението на договора, да 

откаже подписване на Констативен акт образец 19. 

Чл.8 Възложителят се задължава за заплати на Изпълнителя договорената в чл.3 ал.1 цена, 

съобразно условията на чл. 3 ал.2, в случай на пълно, точно и навременно изпълнение от страна на 

Изпълнителя. 

(2) Възложителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълнителя при изпълнение на 

договора, като му осигурява във възможно най – кратки срокове необходимата информация, 

техническа документация, данни, документи, достъп до съществуващи инфраструктури и системи, 

имащи отношение към изпълнението на договора. 

(3) Възложителят се задължава да освободи гаранцията за добро изпълнение в съответствие с 

условията на чл. 9, ал. 4 от договора. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.9 (1) При сключване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за добро 

изпълнение, за да гарантира качественото изпълнение на задълженията си. Гаранцията следва да бъде 

под формата на парична сума, преведена по сметката на Възложителя, или безусловна и неотменяема 

банкова гаранция, в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, без ДДС, за срок не по – 

кратък от определения в чл. 2 ал.2  срок за изпълнение на договора, удължен с 60 (шестдесет) 

календарни дни. 
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(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната 

банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN:  

BIC:  

Банка:  

(3) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на 

банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 

основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение не по – късно от 10 (десет) 

календарни дни след подписване на приемо – предавателен протокол за приемане на цялостното 

изпълнение на възложените работи по изграждането на пречиствателно В и К съоръжение- Утаител. 

При гаранция под формата на банкова гаранция, същата се връща в оригинал на Изпълнителя, а в 

случай на внесена парична сума – сумата се превежда в посочената от Изпълнителя банкова сметка. 

(5) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните 

случаи: 

1. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност. 

      (7) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение 

изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

 

VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И САНКЦИИ 

   Чл. 10. (1) При лошо или некачествено изпълнение, както и при забавено изпълнение,             

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 20% от общата  стойност на 

договора. 

(2) Ако Изпълнителят по своя вина не изпълни договора в срока, посочен в чл. 3, ал.1, 

Възложителят задържа гаранцията за добро изпълнение. В случай на налагане на финансова корекция 

от страна на Управляващия орган на ПМДР, поради забавяне в изпълнението на настоящия договор 

по вина на Изпълнителя, Възложителят ще има право на неустойка в размер равен на наложената от 

УО на ПМДР финансова корекция. Неустойката е платима в срок до 10 (десет) календарни дни, като 

след този срок се начислява лихва, върху дължимата сума в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета 

процента) от стойността на дължимата сума, за всеки просрочен ден. 

(3)Ако Възложителят по своя вина не плати дължимото възнаграждение на Изпълнителя, съгласно 

чл. 3 ал.1 на настоящия договор или части от него в срока, посочен в чл. 3 ал.2 на договора, 

Изпълнителят има право на неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден от 

сумата на забавеното плащане, но не повече от 10% (десет на сто) от него. Неустойката се дължи за 

всеки просрочен календарен ден след крайния срок за плащане. 
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Чл. 11. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на 

извънредни обстоятелства (force majeure), възникнали след датата на влизане на договора в сила. 

(2) С термина „извънредни обстоятелства“ се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и 

други индустриални смущения и събития от извънреден характер, престъпления или терористични 

актове, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, 

земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други 

непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните. 

(3) Настъпването на извънредни обстоятелства се удостоверява писмено от Българската Търговско 

– промишлена палата (БТПП). Ако Възложителя не бъде уведомен за непреодолима сила или тя не 

бъде потвърдена от БТПП, Изпълнителят не може да се позовава на непреодолима сила 

(4) Без оглед на уговорките, съдържащи се в настоящия договор, Възложителят не може да иска 

обезщетение за вреди в предварително уговорен размер или да прекрати договора на основание на 

неизпълнение, ако и доколкото забавата на Изпълнителя или неизпълнението на задълженията му по 

договора се дължи на извънредни обстоятелства. Аналогично, без оглед на уговорките, съдържащи се 

в настоящия договор, Възложителят не дължи лихви за забава и обезщетения за неизпълнени 

задължения или, в случай на прекратяване на договора от Изпълнителя, на основание неизпълнение на 

договора от негова страна, ако и доколкото забавата или неизпълнението на Възложителя се дължи на 

извънредни обстоятелства. 

(5) Ако извънредните обстоятелства (force majeure) продължат повече от 90 (деветдесет) 

календарни дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие до 

другата страна, независимо от евентуално удължение на срока за изпълнението, дадено на основание 

на извънредните обстоятелства. Ако при изтичане на срока на предизвестието извънредните 

обстоятелства все още са налице, съгласно изискванията на националното законодателство, 

приложимо към договора, той се прекратява и страните се освобождават от задълженията си по него. 

(6) Събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", ако: 

1. ефектът на това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала 

добросъвестно задълженията си по този договор; 

2. ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагане на всички разумни 

грижи. 

VІІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, съгласно оферта – Приложение 

№ 2 към настоящия договор. 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата деня на въвеждането на целия строителния 

обект – предприятие за преработка на риба и рибни изделия, което пречиствателното съоръжение- 

ВиК утаител ще  обслужва в експлоатация (издаване на  удостоверение за въвеждане в експлоатация). 

(3) При поява на дефекти в сроковете по ал.1 , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в 5/пет/ дневен срок от установяването им. 

 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в …….. дневен 

срок, като започне работа не по-късно от 3 /три/ дни след получаване  на известието. 
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 (5) В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по ал.4, дължи неустойка на 

Възложителя в размер на 1% (един процент) от стойността на договора, за всеки започнат времеви 

цикъл, над посочените в ал. 4, при всеки един случай на забавяне или неизпълнение. 

(6) В случай на неизпълнение на задълженията по ал. 4 с повече от 10 (десет) работни дни, от 

страна на Изпълнителя, Възложителят има право, освен на неустойката по ал. 5, да наеме други лица, 

които да извършат необходимите действия по отстраняване на установените или проявени 

недостатъци и/или дефекти. Всички разходи, произтичащи от наемането на третите лица са за сметка 

на Изпълнителя и следва да бъдат изплатени от него на Възложителя, в срок 10 (десет) календарни 

дни от представяне на съответните разходооправдателни документи. 

 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13 (1) Настоящият договор се прекратява при пълно изпълнение на ангажиментите от двете 

страни и изтичане на договорените срокове; 

(2) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно и без предизвестие, без да 

връща гаранцията за добро изпълнение и без да дължи каквито и да било неустойки или обезщетения 

на Изпълнителя в следните случаи: 

1. установени пропуски в работата на Изпълнителя и неприемане на Констативен акт образец 19 за 

съответен етап; 

2. в случай, че Изпълнителят, по своя вина, преустанови работа по строителството на обекта, по 

причини различни от лоши климатични условия и/или извънредни обстоятелства, за срок по – дълъг от 

48 часа (през делнични работни дни); 

3. в случай, че Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по чл. 5, ал 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, 

ал. 5, ал. 17 и ал. 18 от настоящия договор. 

4.при настъпване на някое от следните осбтоятелства: 

а) в случай че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или 

съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или започне преговори с кредиторите си за 

обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или 

управител, назначен в полза на кредиторите му, или бъде обявен в ликвидация; 

б) в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, освен ако тази 

промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него; 

в) в случай на всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора. 

(4) В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, същият дължи неустойка в 

размер на 30% (тридесет процента) от сумата по чл. 3, ал. 1. 

(5) Договорът може да бъде едностранно прекратен от Изпълнителя, в случай че Възложителят: 

1. не изплати на Изпълнителя сумата по чл. 3, ал. 1 до изтичане на крайните срокове; 

2. системно не изпълнява задълженията си по договора, след неколкократни писмени покани. 

 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 14. Всички изменения и допълнения към настоящия договор ще бъдат изготвяни само в писмен 

вид и ще влизат в сила по реда, описан в съответните анекси. 
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Чл. 15. (1) Официалната кореспонденция по настоящия договор се осъществява писмено, на 

следните адреси: 

За Възложителя:  

 

За Изпълнителя: …………………………………………; 

(2) Лице и данни за връзка и оперативен контакт с Възложителя: ………………..; 

(3) Лице и данни за връзка и оперативен контакт с Изпълнителя: ……………………...; 

Чл. 16. (1) Всяка от страните с задължава да не разпространява поверителната информация за 

другата страна и нейната дейност, която им е станала известна при или по повод изпълнението на 

договора, освен ако не е изрично писмено оправомощена за това. Всяка от страните може да разкрива 

поверителната информация пред свои служители, консултанти и подизпълнители на принципа на 

необходимото познание. Всяка страна е съгласна да предприеме всички необходими и разумни 

действия, за да гарантира, че поверителната информация няма да бъде разкрита или разпространена от 

нейните служители, консултанти или подизпълнители в нарушение на клаузите на настоящия договор. 

(2) Не е поверителна информация по смисъла на този договор информацията, която към момента на 

сключването на договора е, или впоследствие стане, общоизвестна или публично достояние по причина, 

за която съответната страна не отговаря; която е била придобита преди получаването и от другата 

страна или на законно основание от трета страна без ограничения в ползването и разпространението; 

която е независимо разработена или придобита; която е разкрита на основание разпореждане или 

решение на компетентен орган в съотвествие с изискванията на действащата нормативна уредба. 

Чл. 17. (1) Недействителността на отделни клаузи на договора не влече недействителност на целия 

договор. 

(2) В случай на спор, породен от тълкуването и изпълнението на този договор, страните ще търсят 

разрешаването му по пътя на взаимното споразумение, а при липса на съгласие ще отнесат въпроса 

към съответния родово и местно компетентен съд в Република България, съгласно правилата на 

подсъдността по ГПК. 

(3) За неуредените в договора случаи ще се прилагат разпоредбите на българското общо гражданско 

законодателство. 

(4) Настоящият договор се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор представляват следните приложения: 

1. Приложение  №  1  -  Общи  условия  към  финансираните по Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури” 

2. Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 
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3. Приложение № 3 – Техническа спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________________         ИЗПЪЛНИТЕЛ:____________________________ 

   

                               (Илиан Иванов Григоров) 

                     Управител на ”Фиш експрес” ЕООД



 

 
www.eufunds.bg 

Проектно предложение BG14MFOP001-5.004-00003 “Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни продукти и административно-

битова сграда” подадено по процедура BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско 

дело и рибарство 2014-2020. 

 

Приложение 1 

 

Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за 
подбор на проекти  

BG14MFOP001-5-004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И 

АКВАКУЛТУРИ” 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Общи и административни разпоредби 

ОБЩИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ 

ЧЛЕН 1 – ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта, съобразно описанието, съдържащо се във Формуляра 

за кандидатстване и с оглед изпълнение на предвидените в него цели. Бенефициентът се задължава да 

спазва условията и изискванията, произтичащи от административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и приложенията към него. 

  Бенефициентът трябва да изпълни проекта с грижата на добър стопанин, при спазване на 

принципите за добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност); публичност и 

прозрачност; свободна и лоялна конкуренция, в съответствие с най-добрите практики в съответната 

област и с настоящия договор. За тази цел Бенефициентът трябва да осигури изискуемия 

административен, финансов и оперативен капацитет за пълното и точно изпълнение на проекта, и 

предвидените в описанието дейности във Формуляра за кандидатстване.  

1.3. Бенефициентът е длъжен да извърши изцяло одобрената инвестиция в сроковете по 

административния договор и в съответствие с Таблицата за одобрени инвестиционни разходи, 

Приложение № 13, неразделна част от административния договор и Техническата спецификация и/или 

Количествените сметки. 

1.4. Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител/и, уредени в 

Условията за изпълнение по настоящата процедура. 

 

1.5.Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или услуги в 

процеса на изпълнение на одобрения проект се извършват по банков път. 

1.6.Страни по договора са Бенефициентът и УО на ПМДР (наричани за краткост “страните”). УО на 

ПМДР не се намира в договорни отношения с изпълнителите на Бенефициента във връзка с 
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изпълнението на проекта. Бенефициентът носи цялата отговорност по изпълнението/неизпълнението на 

задълженията по договора. 

1.7.  Бенефициентът гарантира, че условията, приложими към него по силата на 

членове  3, 4 и 5 от настоящите Общи условия, се отнасят до всички негови изпълнители. Той е длъжен 

да включи разпоредби в този смисъл в договорите, които сключва с тези лица. 

1.8     За период 5 години от датата на окончателното плащане бенефициентът е длъжен: 

а) да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение; 

б) да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на 

ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, 

когато това се изисква по закон; 

в) да не променя местоположението на подпомогнатата дейност; 

1.9. Бенефициентът се задължава да изпълни/изпълнява всички критерии за техническа и финансова 

оценка, заложени в проектното предложение  

 

1.9.   При неспазване на горепосочените изисквания неправомерно платените суми във връзка с 

операцията се възстановяват от бенефициента. 

 

ЧЛЕН 2 – ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ФИНАНСОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ДОКЛАДИ 

2.1. Бенефициентът се задължава да предоставя на Управляващия орган, Междинното звено 

 (ДФЗ-РА) и Сертифициращия орган цялата изисквана информация относно изпълнението на 

проекта в изрично определен срок. 

Управляващият орган, Междинното звено и Сертифициращият орган имат право да изискват и друга 

допълнителна информация по всяко време. Информацията се предоставя в срок до пет работни дни от 

получаване на искането за информация или в друг срок, определен от посочените органи. 

2.2.  Ако УО на ПМДР или Междинното звено (ДФЗ –РА) извършват текуща или последваща оценка 

на изпълнението на проекта или проверки на етап преди договор след подаване на ФК, бенефициентът 

се задължава да предостави на УО на ПМДР или Междинното звено (ДФЗ –РА) цялата документация 

или информация, която би спомогнала за успешното провеждане на оценката, както и да им предостави 

правата за достъп, предвидени в чл. 14.5. от настоящите Общи условия. 

2.3.    Бенефициентът се задължава в срок до пет работни дни след сключването на договор с 

избрания изпълнител, да уведоми писмено УО на ПМДР за подписания договор чрез ИСУН 2020. 

2.4.  Бенефициентът се задължава да изготвя и представя междинен и окончателен технически 

доклади в ИСУН. Докладите се отнасят до проекта като цяло, без оглед на това каква част от него е 
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финансирана чрез безвъзмездна финансова помощ. Докладите трябва да съдържат пълна информация за 

всички аспекти на изпълнението за отчетния период. Те се изготвят на български език и се подават чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС. В случай че представените 

доклади са непълни или некоректно подадени, ДФЗ-РА ще приложи разпоредбите на чл. 13.2, буква „а“ 

от настоящите общи условия. Бенефициентът е длъжен да събира всички документи, удостоверяващи 

реализацията на проекта и да прикрепя техни копия към приложенията на доклада. За всяка извършена 

дейност бенефициентът прилага към техническия доклад доказателствен материал. 

2.4.1. Междинен технически доклад се представя заедно с искане за плащане и финансов отчет.  

2.4.2. Окончателен технически доклад се представя с искане за окончателно плащане чрез ИСУН 

след приключване на дейностите по проекта в срок от 1 месец. 

2.5  Бенефициентът се задължава да изготвя финансови отчети в ИСУН. Финансовите отчети се 

представят с искане за плащане и технически доклад. Финансовият отчет представя всички разходи по 

проекта. Финансовият отчет се придружава с опис на разходооправдателните документи, копие на 

разходооправдателните и платежните документи и на документите, доказващи основанието за 

извършване на разхода. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на 

бенефициента и в тях трябва да е указано, че разходът се извършва „по административен договор № 

.............., по ПМДР“. 

2.6.    Бенефициентът отговоря за администриране на процеса на определяне на данък върху 

добавената стойност като допустим или недопустим разход. При оформяне на исканията за плащане, за 

документалната отчетност, както и за всички други свои задължения във връзка с получаване на 

средства от Оперативната програма, Бенефициентите са длъжни да прилагат действащите нормативни 

актове към момента на изпълнение на АДБФП, за определянето на ДДС като „възстановим” и 

следователно недопустим разход или като „невъзстановим” и следователно допустим разход по ПМДР. 

Бенефициентът е съгласен компетентният орган по приходите  да предоставя информация за него на 

Управляващия орган, Междинното звено и/или Сертифициращия орган при поискване. 

2.7.  При образуване на производство по несъстоятелност или ликвидация или при обявяване в 

несъстоятелност или при промяна в правноорганизационната си форма или предприемане на 

преобразуване, бенефициентът се задължава незабавно да уведоми Управляващия орган и Междинното 

звено за възникналото обстоятелство. 

2.8.   След изтичане на една година от окончателното плащане по договора за БФП, бенефициентът е 

длъжен ежегодно в срок до 31 март да представя в УО на ПМДР информация и доказателствени 

документи, относно изпълнението на производствената програма, заложена в бизнес плана, 

Приложение към Условия за кандидатстване (писмена обосновка с приложени счетоводни документи). 

ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 

3.1.  УО на ПМДР не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на 

Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него.  
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3.2.  Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди 

от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта или като последица от 

него. УО на ПМДР не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на 

нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на 

неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 

ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ 

4.1.  Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно УО на ПМДР относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или свързаност. При 

изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси.  

4.2.     Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 

функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически 

интереси или други общи интереси, които то има с друго лице,  съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, 

ЕВРАТОМ) № 966/2012, както и по смисъла на Законa за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси. 

Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а) Бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор за изпълнение 

на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган, Междинното звено и Сертифициращия орган, докато заема съответната длъжност 

и една година след напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,  Междинното звено и 

Сертифициращия орган , докато заема съответната длъжност и една година след напускането й е 

придобило дялове или акции от капитала на бенефициент по Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020. 

в) Бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган, Междинното звена и Сертифициращия орган, докато заема 

съответната длъжност и една година след напускането й. 

ЧЛЕН 5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите Общи условия, 

Управляващият орган,  ДФЗ-РА, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да запазят 

поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, до 5 (пет) 

години след извършване на окончателното плащане. Европейската комисия и Европейската сметна 
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палата имат право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като 

спазва същите изисквания за поверителност. 

5.2      Бенефициентът дава съгласието си Управляващия орган, ДФЗ-РА, националните одитиращи 

органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата  

и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението на отпуснатата 

безвъзмездна финансова помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на 

допустимите разходи по проекта, съгласно предвиденото в чл. 2 от договора. 

ЧЛЕН 6 – ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

6.1.  Бенефициентът се задължава да уведомява обществеността за целта на изпълнявания от него 

проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за 

морско дело и рибарство 2014-2020. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с 

приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и в Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. 

6.2. При всички мерки за информация и комуникация, предприемани от бенефициента, се 

предоставя информация за подкрепата, чрез поставяне на:  

а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията; 

б) посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за морско дело и рибарство  чрез 

Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020. 

 

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите 

трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който 

може да бъде намерен на интернет страницата -http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-

2020/natzionalna-komunikatzionna-strategiya. На същата страница могат да бъдат намерени и векторните 

варианти на логото на ПМДР. 

 

ЧЛЕН 7 – ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ/ПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКУПЕНОТО ОБОРУДВАНЕ 

7.1. Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална собственост 

върху резултатите от проекта, докладите и други документи, свързани с него, възникват и принадлежат 

на Бенефициента. 

7.2.  Независимо от разпоредбите на чл. 7.1 от настоящите Общи условия и при спазване на 

разпоредбата на чл. 5 от настоящите Общи условия, Бенефициентът предоставя на Управляващия орган, 

ДФЗ-РА,  Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата правото да ползват свободно и 
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съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта, независимо от формата им, при 

условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост. 

ЧЛЕН 8 – ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

8.1.Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ се 

изменя по реда описан в чл. 39, ал.1 и ал. 2 от ЗУСЕСИФ. 

8.1.1  Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ задължително 

се изменя с Допълнително споразумение след провеждане на  процедура за последващ контрол от УО 

на ПМДР за избор на изпълнител/и от бенефициента, както и за определяне на окончателния размер на 

БФП, съгласно реда по т.1 от Условията за изпълнение. 

8.1.2.  Административният договор, включително одобреният с него проект, може да бъде изменян 

и/или допълван по инициатива на УО на ПМДР или по искане на бенефициента, когато това се основава 

на свързани с процедурата промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, 

в политиката на европейско и/или национално ниво, произтичаща от стратегически документ, или 

програмата. 

8.1.3. Одобреният с административния договор проект може да бъде изменян и/или допълван по 

мотивирано искане на бенефициента и извън случаите по т. 8.1.2. Искането се представя наУО на 

ПМДР, която се произнася в срок до 10 работни дни от получаване на искането. Промяната не може да 

води до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.   

8.2.   Изменението  влиза в сила след подписване на допълнително   споразумение между УО на 

ПМДР и Бенефициента. 

8.3.  При настъпване на необходимост от промяна на посочените в настоящия член обстоятелства, 

Бенефициентът следва да уведоми незабавно УО на ПМДР и да обоснове необходимостта от 

извършване на съответната промяна, като допълнително споразумение не се подписва. Бенефициентът 

има право да приложи изменението, за което писмено е уведомил УО на ПМДР, като УО на ПМДР 

може да възрази в срок от 5 работни дни от получаване на писменото уведомление По точка б). 

Посоченият ред се прилага в следните случаи:  

а) промяна в адреса за кореспонденция и контакти;  

б) отстраняване на технически грешки в проекта с изключение на промяна на технически и 

функционални характеристики и индикатори; 

в) промяна в седалището и адреса на управление; 

г) промяна на банкова сметка. 

8.4.  УО на ПМДР може да не приеме направеното изменение или да даде 

допълнителни указания на бенефициента когато: 

а) изменението по вид не е сред изброените в чл. 8.3; 

б) се нарушават условията на чл. 8.6 от настоящите Общи условия; 
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в) не е добре обоснована необходимостта от извършването му. 

8.5. Допълнително споразумение не се сключва, но Бенефициентът е длъжен да уведоми УО на 

ПМДР, като изменението на проекта влиза в сила след получаване на съгласие от страна на УО на 

ПМДР, която се произнася в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението при промяна на 

следните обстоятелства: 

а) промяна на законния/ите представляващ/и; 

б) промяна в правно-организационната форма. 

8.6.Недопустими са следните промени: 

а) Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и 

размер, предвидени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

б) Промени, които поставят под въпрос постигането на основната цел и планираните резултати на 

проекта и имат за цел или резултат внасяне на изменения в проекта, които биха поставили под въпрос 

решението за отпускане на безвъзмездната финансова помощ;  

в) Промени, 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 предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

ЧЛЕН 9 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА 

 Правата и задълженията по административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ не могат да бъдат прехвърляни или възлагани на трето лице.  

ЧЛЕН 10 – НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР), КРАЕН СРОК НА ДОГОВОРА, ПОКРИТИ 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ  

10.1.Бенефициентът е длъжен да уведоми УО на ПМДР за възникването на обстоятелства, които 

могат да възпрепятстват или забавят изпълнението на проекта в рамките на една седмица от 

настъпването им. 

10.2.Непреодолима сила (форсмажор) е обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е 

възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено или предотвратено и не зависи 

от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, 

проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и 

др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, бунтове, безредици и др. Удостоверяването на 

непреодолима сила се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българска търговско 

промишлена палата (БТПП).  

а) Непреодолима сила не представляват недостатъци в оборудването или материалите или 

закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или финансови затруднения.  

б) Без да се засягат разпоредбите на членове 11.2, 11.3 и 11.7 от настоящите Общи условия, страната, 

засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на 
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непреодолима сила, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от 

възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на 

възможните вредни последици.  

10.3. Административният договор влиза в сила от датата на подписването и се изменя с 

Допълнително споразумение след провеждане на  процедура за последващ контрол от УО на ПМДР за 

избор на изпълнител/и от бенефициента, както и за определяне на окончателния размер на БФП, 

съгласно реда по т.1 от Условията за изпълнение и е със срок на  действие  5 (пет) години след датата на 

окончателното плащане по проекта. 

10.4.  Бенефициентът е длъжен да сключи и поддържа валидна застраховка на имуществото - 

предмет на подпомагане, в полза на ДФЗ - РА срещу рисковете съгласно Приложение № 7 към 

Условията за кандидатстване, за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането 

на срока по чл. 10.3., като е длъжен всяка година да подновява застрахователната полица. 

10.5. Застраховката по чл. 10.4. се сключва при следните условия: 

         а) при пълна щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по условията на 

договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ - РА до размера на получената 

безвъзмездна финансова помощ; 

          б) при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на 

бенефициента. 

10.6. Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на ДФЗ - РА, се намалява 

размерът на задължението на бенефициента към ДФЗ - РА. 

10.7. При настъпване на частична щета, бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия 

актив. 

 

ЧЛЕН 11 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1.Ако някоя от страните счита, че договорът повече не може да се изпълнява ефективно, тя следва 

да се обърне за съгласуване към другата страна. Ако страните не постигнат споразумение за 

разрешаване на проблема, всяка от тях има право да прекрати договора, без задължение за изплащане на 

обезщетение, освен в случаите, в които Бенефициентът дължи предоставени му средства от 

безвъзмездната финансова помощ, които са недължимо платени, надплатени суми, неправомерно 

получени или неправомерно усвоени или не са сертифицирани по надлежния ред.  

11.2. Ако Бенефициентът със своите действия или бездействия създава предпоставки за 

неизпълнение на договора, УО на ПМДР може да даде писмени препоръки във връзка с изпълнението. 

11.3.  При мотивирано искане за прекратяване на договора от страна на Бенефициента, договорът 

може да се прекрати по взаимно съгласие на двете страни, чрез подписване на споразумение за 

прекратяване. 

11.4.    УО на ПМДР има право да прекрати договора, в случай че: 
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а) бенефициентът не изпълни дадените от Управляващия орган препоръки в случая на чл. 11.2; 

б) се установи двойно финансиране за дейности, които са от толкова съществено значение за 

проекта, че не може да бъде реализиран без тяхното извършване. 

в) се установи, че бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор 

за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение 

в Управляващия орган /, Междинното звено и Сертифициращия орган Това правило се прилага и 

спрямо посочените лица на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,// 

Междинното звено и Сертифициращия орган  една година след напускането им на съответната 

длъжност. 

г) лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган// Междинното звено и 

Сертифициращия орган е придобило дялове или акции от капитала на бенефициент по ПМДР, докато 

заема съответната длъжност в Управляващия орган//ДФЗ-РА, както и една година след напускането и. 

д) се установи, че бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган/Междинното звено и Сертифициращия орган,  докато 

същото заема съответната длъжност и една година след напускането й. 

е) се установи неизпълнение на дейности, с които не се постигат целите на проекта.  

 

11.5.УО  на ПМДР има право да прекрати Договора,  в случай, че: 

а) Бенефициентът е обявен в несъстоятелност, или спрямо него е открито производство по 

несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация, ако се управлява от назначен от съда 

синдик, ако е сключил споразумения с кредиторите си за погасяване на задълженията си към тях, ако е 

преустановил дейността си или е в подобно положение, произтичащо от аналогична процедура, 

предвидена в националното законодателство; 

б) Бенефициентът или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол 

спрямо бенефициента са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда; Бенефициентът е 

признат за виновeн за тежки правонарушения при упражняване на професионалната си дейност; 

Бенефициентът или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо 

него са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, 

изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява 

финансовите интереси на Съюза. Това условие се отнася и до изпълнителите на Бенефициента; 

в) Бенефициентът извърши промяна в правно-организационната си форма или преобразуване, освен 

ако предварително е уведомил УО на ПМДР и тя е изразила писмено съгласие да продължи 

договорните отношения с новото или преобразуваното юридическо лице, съгласно чл. 8.5 от 

настоящите Общи условия. 

11.6.УО на ПМД има право да прекрати Договора, в случай на нередност по смисъла на         чл. 

15.1., от страна на Бенефициента, както и в случаите, когато: 
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a) Бенефициентът неоснователно не изпълнява някое от задълженията си по Договора и/или 

приложенията към него и продължава да не го изпълнява или не представя задоволително обяснение в 

срок от 5 работни дни след изпращането на писмено уведомление от страна на УО на ПМДР; 

б) съществува подозрение в измама
1
 съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или 

всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности. 

Това условие се отнася и до изпълнителите и представителите на Бенефициента;  

в) Бенефициентът не спазва разпоредбите на членове 2, 9 и 14 от настоящите Общи условия; 

г) Бенефициентът декларира неверни или непълни данни с цел да получи безвъзмездната финансова 

помощ, предмет на договора, или представи отчети с невярно съдържание; 

д) е установено нарушение на разпоредбите на чл. 4 от настоящите Общи условия 

11.7.  При условията на чл. 11.4 ,чл. 11.5 и чл. 11.6 от настоящите Общи условия,  УО на ПМДР може 

да прекрати договора и при настъпване на срока по чл. 136 от Регламент (ЕС ) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

11.8.   УО на ПМД има право да прекрати договора и в случаите, когато основанията по чл. 11.5 “б”, 

и чл. 11.6 от настоящите Общи условия са налице спрямо лицата, които са овластени да представляват 

Бенефициента и са вписани в търговския регистър, когато Бенефициентът е юридическо лице.  

11.9.  В случай на прекратяване на договора, Бенефициентът е длъжен да възстанови по сметка на 

ДФЗ-РА, изцяло получената по договора безвъзмездна финансова помощ. 

11.10. УО на ПМДР има право да прекрати договора и в случаите, когато бенефициентът не е 

предоставил документи за наличен финансов ресурс, съгласно определените срокове. 

ЧЛЕН 12 – ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Без да противоречи на разпоредбите на Регламент (ЕС ) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета, и Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 

119/20.05.2014 г. на Министерския съвет, както и всички други законови и подзаконови  нормативни 

актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство, и за да бъдат 

признати за допустими по проекта, разходите трябва да отговарят и на изискванията, предвидени в 

съответните Условия за кандидатстване.  

                                                 
1
 относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до 

злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските 

общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, 

- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 

- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 
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ЧЛЕН 13 – ПЛАЩАНИЯ  

Плащанията по заложените в проекта активи и дейности се извършват на база на реално 

извършените от БЕНЕФИЦИЕНТА разходи, съгласно Таблицата за одобрени инвестиционни разходи 

(Приложение № 13) след представяне от БЕНЕФИЦИЕНТА на съответните искания за плащане и 

съпътстващите ги документи и след направени административни проверки и проверка на място (в 

случаите, когато е приложимо).  

Допустимите плащания по проекта са:  

 

         1.Авансово плащане   

Авансовото плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на подписване на 

допълнителното споразумение към административния договор. Общият размер на авансовото плащане 

не може да надхвърля 40% от стойността на БФП, съгласно параграф 4, буква„б“ на чл. 131 от 

Регламент 1303/2013 г.  

За да се извърши авансово плащане, е необходимо БЕНЕФИЦИЕНТЪТ да представи:  

• Искане за авансово плащане чрез ИСУН 2020. 

• Единична, неотменима, писмена банкова гаранция по образец в полза на ДФЗ-РА в размер на 

110% от стойността на заявеното авансово плащане. (по образец към Условията за изпълнение); 

• Официален документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на името на кандидата; 

• Да е заявено в срок до 4 месеца от подписване на допълнителното споразумение към договора за 

БФП 

Изискуемите документи се представят в ИСУН, по реда описан в Условията за изпълнение, съгласно 

Приложение № 14. 

Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ, удължен с 6 /шест/ месеца. 

Банковата гаранция се освобождава  след завършване на цялата инвестиция и окончателно 

изплащане на помощта. Банковата гаранция се освобождава и в случаите на одобрено и платено 

междинно плащане, когато то надхвърля размера на полученото авансово плащане. Частично усвояване 

на банковата гаранция не се допуска. 

След представяне на посочените документи и извършени административни проверки ДФЗ – РА 

превежда размера на авансовото плащане по банкова сметка на бенефициента, посочена в 

административния договор за безвъзмездна финансова помощ.  

В случай на нередовности в искането за авансово плащане, които го правят недопустимо, 

изпълнителният директор на ДФЗ - РА мотивирано отказва авансовото плащане със заповед, която се 

съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Авансовото плащане се извършва в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на постъпване на 

искането за плащане, при условията и реда на чл. 61 от ЗУСЕСИФ. 

2. Междинно плащане, както следва: 

Междинното плащане може да бъде отпуснато само след завършване на обособената част от 

инвестицията по проект, заложена като такава в Таблицата за одобрени инвестиционни разходи 

/Приложение № 13/ и след предварително одобрение от страна наУО на ПМДР. Общият размер на 

авансовото (в случай, че има такова) и междинното плащане не може да надхвърля  80% от стойността 

на БФП.  

Искане за междинно плащане трябва да бъде подадено не по-късно от 15 работни дни след изтичане 

на срока за изпълнение на инвестицията, предвиденa за междинно плащане съгласно допълнителното 

споразумение за БФП след процедура за избор на изпълнител на дейностите по проекта В случай че 

бенефициентът не подаде искане за междинно плащане в упоменатия срок, губи правото си за 

междинно изплащане на помощта. 

За да получи заявената сума на етап междинно плащане, бенефициентът трябва да представи пред 

ДФЗ – РА за одобрение междинен технически и финансов отчет. Отчетът следва да съдържа 

доказателствени документи, които удостоверяват изпълнението на отчетените дейности/действия и 

изразходването на средствата. Искането за междинно плащане се подава през ИСУН и бенефициентът 

трябва да представи пред ДФЗ – РА всички документи, описани в Приложение № 15 от Условията за 

изпълнение. ДФЗ – РА одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на 

документите, представени към искането за междинно плащане и на проверки на място, когато това е 

приложимо, след което изплаща на бенефициента частта от одобрените разходи, съответстваща на 

процента на безвъзмездната финансова помощ, посочена в допълнителното споразумение за БФП след 

процедура за избор на изпълнител на дейностите по проекта 

В случай, че бенефициентът е заявил междинно плащане по проекта, следва да представи на УО на 

ПМДР доказателства за наличие на финансов ресурс за обезпечаване на цялото финансиране по 

проекта, в срок до 2 месеца преди подаване искането за извършване на междинното плащане, но не по-

късно от 6 месеца от сключване на АДПБФП..  

Междинното плащане се извършва в срок от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на постъпване 

на искането за плащане, при условията и реда на чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

           3.Окончателно плащане: 

3.1 Инвестицията, предмет на окончателно плащане, следва да се извърши в срока, определен  в 

административния договор. 

Искане за окончателно плащане се подава не по-късно от един месец след изтичане на срока за 

изпълнение на инвестицията, предвиден за окончателно плащане съгласно допълнителното 

споразумение за БФП след процедура за избор на изпълнител на дейностите по проекта.  

В случай на липса на междинно плащане и включено само окончателно - бенефициентът е длъжен в 

срок до 6 (шест) месеца от сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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да представи на УО на ПМДР  доказателства за наличие на финансов ресурс за обезпечаване на цялото 

финансиране по проекта. 

За да получи заявената сума на етап окончателно плащане, бенефициентът трябва да представи пред 

ДФЗ – РА за одобрение финален технически и финансов отчет. Отчетът следва да съдържа документи, 

които удостоверяват изпълнението на отчетените дейности/действия и изразходването на средствата. 

Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на всички дейности по проекта 

и одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се приспадне сумата по изплатеното 

авансово и междинно плащане (в случай че е имало такива). 

ДФЗ – РА одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на документите, 

представени към искането за окончателно плащане и на проверки на място, когато това е приложимо, 

след което изплаща на бенефициента частта от одобрените разходи, съответстваща на процента на 

безвъзмездната финансова помощ, посочена в договора. 

Изискуемите документи се представят в ИСУН, по реда описан в Условията за кандидатстване и 

съгласно Приложение № 15 към Условията за изпълнение.  

 

В случаите на одобрени предварителни разходи в административния договор, същите се изплащат 

към искането за окончателно плащане. 

Окончателно плащане се извършва в срок от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на постъпване 

на искането за плащане, при условията и реда на чл. 62, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. 

Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да отговарят на всички 

нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от тях дейности по проекта.  

Най-късно до края на изпълнението на проекта новоизградените обекти трябва да бъдат 

регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните или Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Документите по т. 1 – 3 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ 

е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен в съответствие с 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за 

премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 

 

При неизпълнение на част от предвидените дейности по административния договор, съответно 

допълнителното споразумение за БФП след процедура за избор на изпълнител на дейностите по 

проекта.ДФЗ-РА може да не признае изцяло или частично извършените от Бенефициента разходи. 

Определянето на степента на изпълнение на проекта и извършените дейности по него се основава на 

приложимите европейски и национални норми, както и на правила утвърдени от Ръководителя на 

Управляващия орган и/или на МЗ. 

13.2.  За всички отчети и документи, представени в съответствие с чл. 2 от настоящите Общи 

условия, представляващи основание за плащане, ДФЗ-РА се произнася при спазване условията на чл. 
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132 от Регламент (ЕС), №1303/2013, ЗУСЕСИФ, приложимите нормативни актове за правилата за 

плащане, верификация и сертификация на разходите към момента на изпълнение на АДБФП и 

съответните Условия за кандидатстване. 

а)  ДФЗ - РА може да спре срока за произнасяне по дадено искане за плащане, за да  изисква 

разяснения, корекции и/или допълнителна информация, които трябва да бъдат представени в 

едноседмичен срок. Искането за разяснение се изпраща през ИСУН 2020 чрез електронния профил на 

кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез електронния адрес, 

асоцииран към неговия профил. Срокът за представяне на изисканата информация е 10 дни. След 

получаване на изисканата информация, срокът за произнасяне по искането продължава да тече от 

датата, следваща датата, на която е получена информацията.   

б) При случаи на съмнения за нередности или данни за такива, ДФЗ-РА има право да спре 

плащанията до изясняване на обстоятелствата, свързани с нередността, за което уведомява писмено 

бенефициента. 

в) В случай на необходимост от допълнителни проверки, в това число и становище на други органи 

или институции, сроковете ограничено спират да текат, съгласно определения такъв в буква «г». 

г) Срокът за преглед и одобрение на искането за плащане/отчета не може да бъде спиран общо за 

повече от един месец съгласно чл.63, ал.2 от ЗУСЕСИФ. 

13.3.  Сроковете за извършване на плащанията, предвидени в договора за безвъзмездна 

финансова помощ, съответно допълнителното споразумение изтичат в деня на нареждането на сумата 

от банковата сметка на ДФЗ-РА по банковата сметка на Бенефициента.  

13.4. Сумите, изплащани от ДФЗ-РА, се превеждат по банкова сметка на Бенефициента, посочена  в 

АДПБФП. 

13.5. ДФЗ-РА извършва плащанията в лева, съобразно разпоредбите на  договора, общите условия и 

условията за изпълнение.  

ЧЛЕН 14 – СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ 

14.1.  Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи 

изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. 

Разходите следва да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 

счетоводни аналитични сметки. 

14.2.  Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка като за изпълнението на проекта се обособи отделна счетоводна 

аналитичност.  

14.3.  Бенефициентът се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна 

партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта, както и, че информацията по 

банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на  разходите до и в 

счетоводните му системи.  
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14.4.  Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в отчетите, предвидени в чл. 2 от 

настоящите Общи условия, отговарят на тези в счетоводната система и документация и са налични до 

изтичане на сроковете за съхранение на документацията, съгласно чл. 14.6. от настоящите Общи 

условия. 

14.5. Бенефициентът е длъжен да допуска Управляващия орган, ДФЗ – РА,  Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националната агенция за 

приходите, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, 

изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 

разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и 

други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат до 

изтичане на срока по чл. 14.6. 

а) Освен указаното, Бенефициентът е длъжен да допусне Управляващия орган, ДФЗ – РА, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба 

за борба с измамите, Европейската сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и 

Националната агенция за приходите, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с 

процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото национално 

законодателство. 

б) За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или представителите на 

Управляващия орган, ДФЗ – РА , Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

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

Агенцията за държавна финансова инспекция и на Националната агенция за приходите, достъп до 

местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, 

както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, 

както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Тези документи включват фактури, 

справки за отработени дни, както и всички останали документи и бази данни, свързани с финансово-

техническото управление на проекта, като документация относно процедурите провеждани от 

Бенефициента във връзка с изпълнението на проекта, оферти от кандидати в процедурите, документи, 

свързани с процедури по оценка, договори с изпълнители, счетоводна документация, ведомости за 

заплати, кореспонденция с Управляващия орган, ДФЗ-РА, платежни документи, приемо-предавателни 

протоколи и др. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба 

за борба с измамите, Европейската сметна палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и на 

Националната агенция за приходите, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на 

публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са 

картотекирани по начин, който улеснява проверката, а Бенефициентът следва да уведоми Управляващия 

орган/МЗ за точното им местонахождение.  
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14.6. Срокът за съхранение на документите е 5 (пет) години след датата на окончателното плащане 

по проекта. 

ЧЛЕН 15 – НЕРЕДНОСТИ 

15.1. Бенефициентът се задължава да не допуска нередности при изпълнение на проекта. Под 

нередност следва да се разбира „всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, 

свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически 

оператор, участващ в прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове, което има 

или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на 

неправомерен разход в бюджета на Съюза” По настоящия договор икономически оператори са 

бенефициентът и всички негови изпълнители. 

15.2. В случай на нередности, допуснати и/или извършени от бенефициента по проекта, 

бенефициентът носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените вреди.  

15.3. УО на ПМДР и/или Междинното звено има право да поиска от бенефициента възстановяване на 

неправомерно получени суми, вследствие на допуснатата нередност, при условията на чл. 17 от 

настоящите Общи условия. 

ЧЛЕН 16 - ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ 

16.1. Бенефициентът се задължава да не допуска двойно финансиране на дейности по проекта от 

други финансови инструменти на Европейския съюз или други програми. 

16.2. В случай, че бъде установено по безспорен начин (включително при проверка на място) 

наличието на двойно финансиране за дейност по проект на бенефициента, УО на ПМДР изисква от 

бенефициента преустановяване на дейността и възстановяване на неправомерно получените суми при 

условията на чл.17 от настоящите Общи условия. 

ЧЛЕН 17 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

17.1. Бенефициентът се задължава да възстанови на ДФЗ-РА всички средства включително 

натрупаната върху тях лихва, платени в повече от сертифицираните разходи, както и в случаите по чл. 

11 от настоящите Общи условия, в 14- дневен срок от получаването на покана за доброволно 

възстановяване на средства. 

17.2.  Бенефициентът се задължава да възстанови по реда на чл. 17.1 всички недължимо 

платени и надплатени суми, както и неправомерно получените и неправомерно усвоените средства, 

включително когато разходите са сертифицирани. 

17.3 В случай, че Бенефициентът не възстанови дължимите суми в срока, определен в чл. 17.1 от 

настоящите Общи условия,  ДФЗ-РА уведомява Националната агенция за приходите за необходимостта 

от предприемане на действия по принудителното им събиране съгласно реда, предвиден в българското 

законодателство. ДФЗ - РА има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва 

за периода на просрочието, увеличена с размера на лихвата, дължима от датата на изтичане на срока, 

определен в чл. 17.1 от настоящите Общи условия.  
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17.4. Сумите, подлежащи на възстановяване от Бенефициента, могат да бъдат прихванати от 

всякакви суми, дължими на Бенефициента. За възстановяване на посочените суми  ДФЗ – РА може да 

упражни правата си по учредени или издадени от Бенефициента обезпечения по договора за 

безвъзмездна финансова помощ. Тази разпоредба не накърнява правото на страните да договорят 

разсрочено плащане.  

 17.5  Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми, са изцяло за сметка на 

Бенефициента. 

ЧЛЕН 18 – ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ 

ОРГАН 

18.1. Общата сума, която ДФЗ-РА ще изплати на Бенефициента, не може да надвишава максималния 

размер на помощта, предвиден в. допълнителното споразумение за БФП след процедура за избор на 

изпълнител на дейностите по проекта. 

18.2.   Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), която се предоставя 

на Бенефициента, е равен на размера на верифицираните разходи за изпълнение на проекта. 

ЧЛЕН 19 – ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

19.1. По отношение на неуредените въпроси от настоящия договор се прилага законодателството на 

ЕС и законодателството на Република България. 

19.2. Страните са длъжни по взаимно съгласие да положат всички усилия, за да постигнат уреждане 

на възникнали между тях спорове. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 10 работни дни на 

искане на другата страна за  уреждане на възникналия спор. След изтичането на този срок, или ако 

опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото 

искане, всяка от страните може да уведоми писмено другата, че смята процедурата за неуспешна. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________________         ИЗПЪЛНИТЕЛ:____________________________ 

   

  Илиан Иванов Григоров, 

управител на „Фиш експрес” ЕООД     
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