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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 

В случай на ремонтни дейности, свързани с подобрявнане условията на труд – задължение за 
използване на помещенията за срок не по кратък от три години без прекъсване за микро, малки 
и средни предприятия. 

При възникване на непредвидени обстоятелства, срокът спира и продължава да тече след 
отпадането им. 

В случай на неспазване на изискването, бенефициентът се задължава да възстанови средствата 
за извършения ремонт. 

Да запази заетостта на 100% от представителите на целевата група, включена в проекта за 
период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. 

Санкция при неспазване – 50% финансова корекция от стойността на получената БФП по 
договора  

Бенефициентът дава съгласие за предоставяне на информация от компетентния орган по 
приходите на УО или СО 



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! 
 

 


