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НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ако някоя от страните е на мнение, 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 с двумесечно писмено предизвестие, без задължение за 
изплащане на обезщетение, освен в случаите, в които бенефициентът 
дължи предоставени му средства от безвъзмездната финансова 
помощ, които не са верифицирани по надлежния ред. 

Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, 
неправомерно получените или неправомерно усвоени средства, се 
извършва в съответствие с глава V, Раздел ІІ от Наредба № Н-3 от 8 юли 
2016 г. 



НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Управляващият орган има право да прекрати договора без 
предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения в 
случаите, изрично предвидени в административния договор. 

 

В случай на прекратяване на договора, бенефициентът има право 
да получи само такава част от безвъзмездната финансова помощ, 
която е верифицирана по надлежния ред, отговаря на 
изпълнената част от проекта, като се изключват разходите, 
свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат 
изпълнени след прекратяването на договора. 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НЯКОИ задължения на бенефициента 

 Бенефициентът е длъжен да сключи договорите с изпълнители до 
12 месеца от датата на влизане в сила на договора за 
предоставяне на финансовата помощ. Срокът спира да тече в 
случаите на обжалване на процедурите за определяне на 
изпълнител или при прекратяване на обявените процедури. При 
условие, че случаите на обжалване или случаите на прекратяване 
на процедурите поставят под риск усвояването на средствата от 
оперативната програма, Управляващият орган пристъпва към 
едностранно прекратяване на договора/отмяна на заповедта за 
предоставяне на финансова помощ. 

 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НЯКОИ задължения на бенефициента 

В случаите на проекти, които включват инвестиции в инфраструктура или 
производствени инвестиции в срок от пет години от окончателното плащане към 
бенефициента или три години от окончателното плащане към МСП, в случаите на 
регионална инвестиционна помощ, не се допуска: 

 прекратяване или преместване на производствена дейност извън програмния 
район; 

 

 промяна на собствеността на дадена позиция от инфраструктурата, която дава на 
дадено търговско дружество или публичноправна организация неправомерно 
преимущество; 

 

  значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за изпълнение 
на проекта и която би довела до подмяна на неговите първоначални цели. 

 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

При неспазване на посочените изисквания неправомерно платените 
суми във връзка с операцията се възстановяват от бенефициента 
пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били 
изпълнени. Разходи, които са били включени в проекти, неотговарящи 
на посочените изисквания не могат да бъдат включени в проектни 
предложения по други процедури по оперативната програма. 

 

Не се допуска преместване на производствената дейност извън 
Европейския съюз за срок от 10 години, считано от датата на 
окончателното плащане или три години от окончателното плащане 
към МСП в случаите на регионална инвестиционна помощ. 

 

 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Бенефициентът се задължава да не продава, преотстъпва и/или 
дава под наем на трети лица дълготрайните материални и 
нематериални активи, придобити със средства от договорa за 
безвъзмездна финансова помощ за период от пет години от 
окончателното плащане или три години от окончателното плащане 
за МСП. При неизпълнение на това задължение безвъзмездната 
финансова помощ за съответния актив се възстановява от 
бенефициента. 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Счетоводна документация и счетоводна система 

 Пълно съответствие между финансови и технически отчети и информацията 
в счетоводната система; 

 Задължение на бенефициента за допускане на УО, СО и други за извършване 
на проверки и одит на място на цялата документация по договора; 

 Цялата документация по проекта се съхранява под формата на оригинали 
или в заверени версии, верни с оригинала на общоприети носители на 
данни; 

 Съхранението се извършва в съответствие с изискванията и сроковете на 
Закона за счетоводството 

 Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност 
за проекти до 1 млн.евро се съхраняват за период от три години, считано от 
31 декември след подаване на отчетите в които са включени разходи по 
проекта. 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 

ЧЕТЕТЕ ДОГОВОРИТЕ! 
 

 


