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Приложение 12 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност” 2014-2020 

процедура чрез подбор 

№ BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-

19“ 

1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ във 

връзка с постъпило проектно предложение ИСУН №, …..................... .............................. 

и т......... от оценителен доклад (изготвен на основание чл. 35 от ЗУСЕСИФ), одобрен от 

Ръководителя на Управляващия орган 

между 

…………………………………………………….., Главен директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, в 

качеството ѝ на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съгласно заповед ………………. 

            

и 

 

наименование и седалище на бенефициента, ЕИК………, представляван 

от………………….. 

 

 

2. Страните по договора се споразумяха за следното: 
 

2.1. Управляващия орган предоставя на бенефициента безвъзмездна финансова помощ 

в максимален размер до стойността, посочена в т. „Бюджет“ от Приложение I по 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-088 „Адаптиране на дейността на МСП 

в контекста на COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект с наименование съгласно 

посоченото в т. „Основни данни“ от Приложение I. 
 

 

2.2. Проектът, Приложение І към настоящия договор, неразделна част от договора, е в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“ (ОВ L 352/24.12.2013 

г.) (наричан по-долу Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията“). 
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2.2.1. На Бенефициента ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ съгласно 

условията на този договор и приложенията към него, за които Бенефициентът 

декларира, че познава и приема. Окончателната сума на безвъзмездната финансова 

помощ се определя при спазване на разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от Приложение II 

към настоящия договор. В допълнение, бенефициентът е длъжен да заплати изцяло 

дължимия ДДС върху допустимите разходи за изпълнение на Проекта.   
 

2.2.2. Бенефициентът приема отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и се 

задължава да изпълни всички произтичащи от договора и неговите приложения, 

задължения.   
 

2.3.  Срокът/периодът за изпълнение на проекта е съгласно посоченото в т. 1 „Основни 

данни“ от Приложение I към настоящия договор, считано от датата на сключване на 

настоящия договор,  но не повече от максималния срок, предвиден в т. 18 от Условията 

за кандидатстване. 

2.4. Бенефициентът изпълнява проекта съгласно одобреното проектно предложение 

..................................................... (посочва се номер от ИСУН, от модул „Договори“), 

Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедура BG16RFOP002-

2.088 и клаузите на настоящия договор. 

 

2.5. Бенефициентът се задължава в 20-дневен срок от сключването на настоящия 

договор да уведоми Управляващия орган за банковата сметка с Финансова 

идентификационна форма, по която ще бъдат извършвани плащанията съгласно 

посоченото в чл. 3.3.  

 

2.6. В случай на промяна в банковата сметка бенефициентът се задължава в срок не по-

дълъг от 5 дни да уведоми Управляващия орган за промяната с нова Финансова 

идентификационна форма. 

 

3. Конкретизация на условията за изпълнение на проекта. 

Техническо и финансово отчитане и условия за плащане  
 

3.1. Исканията за окончателно плащане се подкрепят с представяне на финални отчети, 

които се състоят от техническа и финансова част в съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от 

Приложение II към настоящия договор. 
 

3.2. Плащания се правят на базата на действително извършени и платени разходи. 
 

3.3. Плащанията ще бъдат извършени по следния начин: 
 

Вариант 1:  

Авансово плащане в размер на не повече от 40 % от сумата по чл. 2.1 въз основа на 

искане за плащане, при представяне на: 

– банкова гаранция за стойността на аванса по образец; банковата гаранция се 

освобождава съгласно условията, предвидени в нея; 

– декларация за банкова сметка за целите на проекта и 
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– финансова идентификационна форма. 

След представяне на посочените документи, се превежда размерът на авансовото 

плащане по банкова сметка на бенефициента, открита за целите на проекта. 

Бенефициентът може да използва средствата по тази сметка съгласно условията, 

определени в договора за откриването й. 

Авансовото плащане се извършва в срок от 20 /двадесет/ календарни дни от датата на 

постъпване на искането за плащане в Управляващия орган при спазване на условията 

на Глава V, Раздел II, чл. 61 от ЗУСЕСИФ и действащите нормативни актове за 

правилата за плащане, верификация и сертификация на разходите към момента на 

изпълнение на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ 

(АДБФП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Авансовото плащане следва да се използва за разходите, които следва да бъдат платени 

от бенефициента и да бъдат подкрепени с фактури или счетоводни документи с 

равностойна доказателствена стойност най-късно три години след годината на 

плащането на аванса или на 31 декември 2023 г., в зависимост от това коя дата е по-

ранна. 

Окончателното плащане е в размер на разликата между общата стойност на 

безвъзмездната помощ съгласно условията на  чл. 2.1 от Договора, към верифицираните 

разходи за отчетния период и сумата на изплатения аванс, включително натрупаната 

лихва. Окончателното плащане се извършва след одобрението на финалния отчет в 

съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Приложение II към настоящия договор, придружен с 

искане за  плащане на остатъка, при спазване условията на Глава V, Раздел II, чл. 60, 

62, 63 и 64 (1) от ЗУСЕСИФ и действащите нормативни актове за правилата за 

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

АДБФП.  

Бенефициентът е отговорен за верифициране на разходите по проекта при спазване на 

условията на действащите нормативни актове към момента на изпълнение на АДБФП.  

В случай на изменение на нормативните актове, измененията се прилагат между 

страните от датата на издаването им. 

Вариант 2:  

Окончателното плащане е в размер на общата стойност на безвъзмездната помощ 

съгласно условията на  чл. 2.1.  от Договора, към верифицираните разходи. 

Окончателното плащане се извършва след одобрението на финалния отчет в 

съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Приложение II към настоящия договор, придружен с 

искане за  плащане на остатъка, при спазване условията на Глава V, Раздел II, чл. 60, 

62, 63 и 64 (1) от ЗУСЕСИФ и действащите нормативни актове за правилата за 

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

АДБФП.  

 

3.4. Когато извършени и верифицирани от бенефициента разходи впоследствие бъдат 

признати за недопустими от управляващия, сертифициращ, одитиращ или друг 

контролиращ орган, същите подлежат на възстановяване от бенефициента, съгласно чл. 

5 от настоящия договор. 

3.5. В случай че предоставената безвъзмездна помощ на бенефициента бъде обявена за 

недопустим разход от УО, сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган или 

отпускането й противоречи на условията за кандидатстване по процедурата, същата 

подлежи на възстановяване от бенефициента, съгласно чл. 16 от Приложение II към 

настоящия договор.  
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3.6. Адреси за контакти: 

3.6.1. Kореспонденцията, свързана с настоящия договор, трябва да бъде в писмена 

форма, да съдържа номера на Административния договор за безвъзмездна финансова 

помощ и наименованието на Проекта, и трябва да бъде изпращана посредством 

„Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 

2020“. 
 

3.6.2.  В допълнение, двете страни по Административния договор за безвъзмездна 

финансова помощ могат да осъществяват контакт и  на следните адреси: 

За Управляващия орган:  

……………………………….. 

[адрес за кореспонденция на Управляващия орган] 

 

За Бенефициента  

[адрес за кореспонденция на Бенефициента] 

 

3.7. Приложения:  

3.7.1. Следните документи представляват приложения към настоящия 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и са 

неразделна част от него: 
 

Приложение I:  Описание на Проекта (Формуляр за кандидатстване, подаден в 

ИСУН 2020); 

Приложение II:  Общи условия към финансираните по Оперативна програма 

“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за 

безвъзмездна финансова помощ (в електронен вариант, прикачен в ИСУН 2020);   

Приложение III: Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за 

малките и средните предприятия; 

Приложение IV: Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и 

условията за изпълнение; 

Приложение V: Декларация за минимални помощи  

Приложение VI: Декларация за нередности;  

Приложение VII: Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА/ДНА 

(ако е приложимо); 

Приложение VIII: Оферта  за всяка отделна инвестиция на кандидата в активи (ДМА и 

ДНА) - ако е приложимо; 

Приложение IX: КСС за всеки вид СМР и актуални цветни снимки на сградата и 

помещението, където е предвидено да се извършват отделните СМР, от които ясно да 

се вижда датата на заснемането (ако е приложимо); 
 

3.7.2. В случай на противоречие между разпоредбите на Приложенията и тези на 

Договора, с предимство се прилагат разпоредбите на Договора. В случай на 

противоречие между разпоредбите на Приложение II и тези на другите приложения към 
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настоящия договор, с предимство се прилагат разпоредбите на Приложение II към 

настоящия договор. 

 

3.8. Други условия, отнасящи се до Проекта 

 

3.8.1. Допълнителните споразумения към настоящия договор се подписват от страните 

с Квалифициран електронен подпис. 

3.8.2. Чл. 2.7 от Приложение II към настоящия договор се заменя, както следва:  

Отчетът се представя в срок до 2 месеца след изтичане на срока на изпълнение на 

проекта. 

3.8.3. Чл. 11.6. от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:  

В случаите предвидени в настоящата разпоредба бенефициентът се съгласява, че е 

задължен да поддържа инвестициите по проекта (ДМА/ДНА/СМР), за които е получил 

финансиране по договора, в срок от минимум три години от окончателното плащане и в 

случай на неизпълнение на това свое задължение Управляващият орган има правата по 

чл.1.9 от настоящите Общи условия или с оглед степента на нарушение,  да претендира 

за възстановяване на пълния размер на предоставените средства от безвъзмездна 

финансова помощ. 

3.8.4. Чл. 14 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва: 

14.10. Когато бенефициентът упражнява едновременно дейност в недопустимите 

сектори по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията, посочени в Условията за 

кандидатстване и в допустимите сектори по настоящата процедура, безвъзмездната 

помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като 

бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на 

приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да 

гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не 

се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. 

Неизпълнение на посоченото ще доведе до възстановяване на помощта по реда на чл. 5 

от настоящия договор. 

 

3.8.5 Бенефициентът при кандидатстване за друго публично финансиране следва да 

има предвид, че общият размер на безвъзмездната помощ, предоставена на едно и също 

предприятие за дейности, обявени в  режим „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро 

(391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и 

също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка 

за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година) 1, 2. 

 

                                                           
1 Посоченият таван се прилага независимо от формата на помощта de minimis или от преследваната цел 

и без значение дали предоставената от държавата членка помощ се финансира изцяло или частично със 

средства, произхождащи от Съюза. 
2 Предоставената минимална помощ може да се кумулира с помощ de minimis: 
• предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в 
посочения регламент; 
• предоставена съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен 
в член 3, параграф 2 от Регламент 1407/2013. 
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3.8.6. В случай че за да получи безвъзмездна финансова помощ бенефициентът е 

декларирал, че представлява микро, малко или средно предприятие и след сключване 

на АДБФП възникнат съмнения относно невярно декларирани данни, Управляващият 

орган проверява дали бенефициентът е микро, малко или средно предприятие като 

бъдат изискани съответните подкрепящи документи, включително и по отношение на 

предприятията партньори и свързаните предприятия на бенефициента.  

В случай че съмнението се потвърди, бенефициентът следва да възстанови средствата 

по договора, вкл. дължимата законна лихва, ако: 

а) установената категория на предприятието е свързана с по-нисък интензитет/размер 

на помощта от този, който бенефициентът е получил по настоящия договор или 

б) предприятието не би сключило настоящия договор, в случай че реалната му 

категория бе установена към момента на решението за отпускането на помощта. 

 

3.8.7. По препоръка на национални и европейски контролни и/или одитни органи 

и/или на база свои проверки Управляващият орган може да наложи финансови 

корекции във връзка с индивидуални или системни нередности, както и в случаите, 

когато това е предвидено в националното законодателство и в съответните насоки на 

ЕК. 

3.8.8. При установяване на двойно финансиране, получената безвъзмездна помощ 

подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва съгласно чл. 5.2 от 

настоящия договор. 

 

3.8.9. Бенефициентът и Управляващият орган са единствените страни по Договора. 

Бенефициентът е отговорен пред Управляващия орган за изпълнението на Договора.  
 

4.  Условия за възстановяване на предоставена финансова подкрепа под формата на 

възстановима помощ:  

(Информацията се попълва, когато е приложимо в случаите по чл. 4, ал. 2 от Закона 

за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове) 

Неприложимо 
 

5. Информация за безвъзмездната финансова помощ 

5.1. Приложим режим на държавна/минимална помощ 

5.1.1. Безвъзмездната финансова помощ по проекта се предоставя съобразно условията 

на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията. 

5.2. Възстановяване на държавна/минимална помощ: 

5.2.1. Бенефициентът се задължава да изпълнява задълженията си и да оказва 

съдействие на съответните компетентните органи в случай на необходимост от 

възстановяването на неправомерно получената минимална помощ или помощ, 

освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или 

на Европейската комисия, представлява публично вземане, което се установява чрез 

издаване на акт за установяване на публичното вземане по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. Вземанията подлежат на събиране по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите на Националната 

агенция за приходите. 
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5.2.1. Възстановяването на недължимо платените и надплатените суми, както и на 

неправомерно получените или неправомерно усвоени средства, ще се извършва в 

съответствие с установения ред, съгласно действащите нормативни актове за правилата 

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

АДБФП.  

5.2.3. В случай на неправомерно предоставена минимална помощ, която представлява 

публично вземане, помощта се възстановява по реда на чл. 269, ал.1 от АПК. 

6. Други условия, отнасящи се до Проекта 

6.1. Чл. 1.5 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:  

При избор на изпълнител/и бенефициентът задължително прилага разпоредбите на 

националното законодателство за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Eвропейските структурни и инвестиционни фондове  на Европейския съюз. Всички 

указания, давани от Управляващия орган във връзка с изпълнението на 

административните договори за безвъзмездна финансова помощ, са задължителни за 

бенефициентите. 

 

7. Неизпълнение на индикатори  

7.1. Управляващият орган ще наложи финансова корекция на процент от 

верифицирания размер на безвъзмездната финансова помощ при неизпълнение на 

приложимите индикатори по проекта, посочени в т. 7 от Условията за кандидатстване. 

7.2. Размерът на наложената финансова корекция ще се определя съгласно посоченото в 

Приложение 2, т. 6 ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване 

на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и 

процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

7.3. Възстановяване не се изисква при възникване на обстоятелства от извънреден 

характер, които бенефициентът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди към датата на подаване на проектното предложение или не е 

могъл да предотврати, включващи: война, саботаж, въстания, революция, бунт, 

експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, 

торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и 

др.), властнически акт на държавен орган – карантина, забрана за износ/внос, ембарго, 

епидемии, стачки, хиперинфлация, сериозни производствени аварии, престъпления, 

причинени от трети страни и др. подобни, доколкото тези събития: 

 а) пряко са оказали въздействие върху изпълнението на индикаторите; 

 б) бенефициентът писмено е обосновал въздействието им;  

 в) не се дължат на причини, за които бенефициентът отговаря. 

7.4. Постигнатата стойност по отделните индикатори се определя, както следва: 

7.4.1. Брой на предприятията, получаващи подкрепа: Заложената целева стойност се 

приема за изпълнена в случай на успешно изпълнение на АДБФП (проектът или част от 

него е изпълнен и УО е верифицирал изцяло или частично изпълнените дейности и 

направени разходи); 

7.4.2. Брой на предприятия, които получават безвъзмездни средства: Заложената целева 

стойност се приема за изпълнена в случай на успешно изпълнение на АДБФП 
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(проектът или част от него е изпълнен и УО е верифицирал изцяло или частично 

изпълнените дейности и направени разходи);  

7.4.3. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства): Постигнатата стойност е равна на размера на собственото 

съфинансиране, заявено от бенефициента в окончателното искане за плащане. 

 

8. Одобреният проект и документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на 

средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, в частта, 

определяща условията за изпълнение, са неразделна част от настоящия договор. 
 

 

За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско и общностно законодателство. 
 

Договорът се изготви в два оригинални екземпляра – един от които за бенефициента и 

един - за Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА 

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН                                

  

………………………… 

           

[подпис] 

[дата] 

 

 

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА                                            
 

         ………………………… 

           

[подпис] 

[дата] 


