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Проект! 
 

 

ДОГОВОР 

№ BG16RFOP002-2.042-0002-C01- Su… 

 
Днес,……………………….в 
гр…
 ................................................................................... 
се сключи настоящия договор между: 

 

1. „Ник Пластик Валя Петрова“ ЕТ , със 

седалище и адрес на управление гр. Тутракан, 

ул „Ком“ 3, ЕИК: 118501817, представлявано 

от Валя Петрова в качеството си на Управител 

, наричан за краткост в настоящия договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и  

2. ……………………………….. седалище и 

адрес на управление: ………………………….., 

с ЕИК ……………………., представлявано от 

…………………….., в качеството си на 

………………., от друга страна, наричан за 

краткост в настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР: 

 

Чл. 1 Възложителят възлага на Изпълнителя 

извършването на следната доставка по 

публична покана с предмет: 

   

………………………………………………………

………………………………………………….. 

„- Избор на изпълнител за доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на ДМА по 

следните обособени позиции: Обособена 

позиция 1: Екструдер АБА- 1бр. ;Обособена 

позиция 2: Машина за флексо печат- 1бр..“, 

Project! 

 

AGREEMENT  

 

№ BG16RFOP002-2.042-0002-C01- Su… 

 

Today, ……….,… in the City of ……………, 

this agreement was made and entered into by and 

between the following parties:  

 

1. Nik Plastik Valya Petrova ET, with head 

office and registered seat at 3 Kom str., Town of 

Tutrakan, UIC: 118501817, represented by 

Valya Petrova in her capacity as Manager, 

hereinafter referred to as the PRINCIPAL, on the 

one hand,  
 

and  

2. ……………………, with head office and 

registered seat at ………………………, 

UIC………………, represented by ……….., in 

their capacity as…………….., on the other 

hand, hereinafter referred to as the 

CONTRACTOR,  

 

as follows:  
 

SUBJECT OF THE AGREEMENT:  
 

Art. 1 The Principal assigns the Contractor to 

perform the following delivery on the basis of a 

public call having the following subject: 

…………………………………………………

………………………………………………… 

Choice of a contractor for the delivery, assembly 

and commissioning of Long-term Tangible 

Assets in the form of the following separate 

items: Separate item 1: ABA Extruder – 1 piece; 

Separate item 2: Flex printing machine – 1 

piece, in relation to the implementation of 



2 

 

Проект №: № BG16RFOP002-2.042-0002-Подобряване на 

конкурентоспособността и развитие на капацитета за растеж във 

фирма " Ник- Пластик- Валя Петрова" ЕТ, финансиран по 

BG16RFOP002-2.042 - „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка 

ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от ЕС 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Project No: № BG16RFOP002-2.042-0002- Improving 

Competitiveness and Development of Growth Capacity at Nick 

Plastic - Valya Petrova ET, funded by BG16RFOP002-2.042 - 

LAG Tutrakan – Slivo Pole, ICOP [Innovation and 

Competitiveness Operational Program] 1 measurement, “Growth 

capacity of SMEs”, co-funded by the EU through the European 

Regional Development Fund. 
 

във връзка с изпълнението на проект 

BG16RFOP002-2.042-0002-C01 „Подобряване 

на конкурентоспособността и развитие на 

капацитета за растеж във фирма " Ник- 

Пластик- Валя Петрова" ЕТ“ 

/ВПИСВА СЕ ПРИЛОЖИМОТО/ 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

Чл.2. Доставката по настоящия договор е със 

срок на изпълнение: ……….. месеца (от 

сключване на договора, но не по късно от 

срока за изпълнение на ДБФП № 

BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 

Чл.3. Възнаграждението по настоящия 

договора е в общ размер ………………..   лева 

без ДДС 

(………………………………………………).  

  

Чл.4. (1) Начин и срокове на плащане: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

1) 30% - Авансово плащане в размер на 

................ лв. от стойността на договора в срок 

от ……. дни, считано от датата на сключване 

на договора за доставка и издаване на фактура 

за плащане; 

2) 70% - Окончателно плащане в размер на 

....................... лв. при доставка, пускане в 

експлоатация и подписване на приемо-

предавателен протокол, платими до ……. дни 

след получаване на фактура при кумулативно 

изпълнение на следните условия:  

- доставка, монтаж и тестване на машината; 

- подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

1) 50% - Авансово плащане в размер на 

................ лв. от стойността на договора в срок 

до ………….. дни, считано от датата на 

сключване на договора за доставка и издаване 

на фактура за плащане; 

Project BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

Improving competitiveness and development of 

growth capacities in Nik Plastik – Valya Petrova 

ET. 

/Enter what is applicable/ 

IMPLEMENTATION PERIOD  
 

Art. 2 According to this agreement, the delivery has 

the following implementation period: 

……………….. months (as of the date of entering 

into the agreement, but not longer than the 

implementation period of the grant agreement No. 

BG16RFOP002-2.042-0002-C01 

PRICE AND PAYMENT METHNOD 

 

 

Art. 3 According to this agreement, the 

remuneration is ……………….. BGN /VAT 

excluded/  

(…………………………………………...). 

 

Art 4. (1) Payment methods and deadlines:  

FOR SEPARATE ITEM 1 

1) 30 % - Advance payment of ………. BGN 

from the total agreement amount within a period 

of ………… days from the date of entering into 

the delivery agreement and issuing an invoice; 

2) 70 % - Final payment of …………… BGN 

upon delivery, commissioning and signature of a 

take-over certificate, which shall be paid up to 

…….. days after receiving the invoice if the 

following conditions are cumulatively fulfilled :  

- delivery, installation and testing of the 

machine; 

- signature of a take-over certificate  

 

FOR SEPARATE ITEM 2:  

1) 50 % - Advance payment of ……. .. BGN 

from the total agreement amount within a period 

of ………. days from the date of entering into 

the delivery agreement and issuing an invoice; 
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2) 50% - Окончателно плащане в размер на 

....................... лв. при доставка, пускане в 

експлоатация и подписване на приемо-

предавателен протокол, платими до………… 

дни след получаване на фактура при 

кумулативно изпълнение на следните 

условия:  

- доставка, монтаж  и тестване на машината; 

- подписване на приемо-предавателен 

протокол. 

 

 

(2). Плащанията се извършват по банков път, 

в лева/евро на посочената банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка:……………………………………….. 

IBAN сметна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………… 

BIC код……………………………….. 

 

Чл.5. В посочения размер на 

възнаграждението не е включен Данък 

добавена стойност. 

 

Чл.6. Плащането се извършва в лева, по 

банков път, по следната банкова сметка на 

Изпълнителя, описана в издадените фактури.

   

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме и 

заплати: 

………………………………………………………

…………………………………………………. 

„- Избор на изпълнител за доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на ДМА по следните 

обособени позиции: Обособена позиция 1: 

Екструдер АБА- 1бр. ;Обособена позиция 2: 

Машина за флексо печат- 1бр..“, във връзка с 

изпълнението на проект BG16RFOP002-2.042-

0002-C01 „Подобряване на 

конкурентоспособността и развитие на 

капацитета за растеж във фирма " Ник- 

Пластик- Валя Петрова" ЕТ“ 

2) 50 % - Final payment of …………… BGN 

upon delivery, commissioning and signature of a 

take-over certificate, which shall be paid up to 

…….. days after receiving the invoice if the 

following conditions are cumulatively fulfilled :  

 

- delivery, installation and testing of the machine 

- signature of a take-over certificate  

 

 

(2) The payment is made by bank transfer in 

BGN/ EUR into the bank account of the 

CONTRACTOR:  

Bank: ………………………………………… 

IBAN of CONTRACTOR’S account: 

………………………………………………… 

BIC code: ……………………………………. 

Art. 5 VAT is not included in the above specified 

amount of the remuneration. 

Art. 6 The payment is made in BGN, by bank 

transfer, into the Contractor’s bank account 

specified in the issued invoices. 

 

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 

PARTIES 

Art. 7 The CONTRACTOR shall deliver and the 

PRINCIPAL shall accept and pay, as follows: 

…………………………………………………

…………………………………………………. 

- Choice of a contractor for the delivery, 

assembly and commissioning of Long-term 

Tangible Assets in the form of the following 

separate items: Separate item 1: ABA Extruder 

– 1 piece; Separate item 2: Flex printing 

machine – 1 piece, in relation to the 

implementation of Project BG16RFOP002-

2.042-0002-C01 Improving competitiveness and 

development of growth capacities in Nik Plastik 

– Valya Petrova ET. 
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/ВПИСВА СЕ ПРИЛОЖИМОТО/  

При кумулативно изпълнение на следните 

условия: 

 

- доставка, монтаж  и тестване на машината; 

- подписване на приемо-предавателен 

протокол;   
 

съгласно техническите спецификации на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата с техническо и 

ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която 

се счита за неразделна част от настоящия договор. 

 

 

ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 8. (1) Доставката се извършва на адреса гр. 

Тутракан, ул. Ана Вентура 15 в присъствието на 

представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

(2) До 20 /двадесет/ календарни дни от 

датата на приемане 

на…………………………………………………

……………………………………………………

….„- Избор на изпълнител за доставка, монтаж 

и въвеждане в експлоатация на ДМА по 

следните обособени позиции: Обособена 

позиция 1: Екструдер АБА- 1бр. ;Обособена 

позиция 2: Машина за флексо печат- 1бр..“, във 

връзка с изпълнението на проект 

BG16RFOP002-2.042-0002-C01 „Подобряване 

на конкурентоспособността и развитие на 

капацитета за растеж във фирма " Ник- Пластик- 

Валя Петрова" ЕТ“ /ВПИСВА СЕ 

ПРИЛОЖИМОТО/,  се подписва приемо- 

предавателен протокол, но не по-късно от 

крайния срок на договора за доставка. 

 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И 

ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност 

за доброто качество на доставената машина 

докато тече гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

/Enter what is applicable/ 

if the following conditions are cumulatively 

fulfilled :  

-delivery, installation and testing of the machine; 

- signature of a take-over certificate  

 

 

and according to the technical specifications of 

the PRINCIPAL and the bid comprising the 

technical and price quote of the CONTRACTOR, 

which is an integral part of this agreement. 

 

RECEPTION, TRANSFER AND CLAIMS 

Art. 8 (1) The delivery shall be performed to the 

following address: 15 Ana Ventura str., Town of 

Tutrakan, in the presence of a CONTRACTOR’s 

representative.  

(2) Up to 20 /twenty/ calendar days from the date 

of reception 

on………………………………………………

………………………………………………… 

- Choice of a contractor for the delivery, 

assembly and commissioning of Long-term 

Tangible Assets in the form of the following 

separate items: Separate item 1: ABA Extruder 

– 1 piece; Separate item 2: Flex printing 

machine – 1 piece, in relation to the 

implementation of Project BG16RFOP002-

2.042-0002-C01 Improving competitiveness and 

development of growth capacities in Nik Plastik 

– Valya Petrova ET. /Enter what is applicable/, 

a handover protocol is signed but not longer 

than the deadline of the delivery agreement. 

 
 

 

WARRANTY TERMS AND POST-

WARRANTY SERVICE  

  Art. 9 (1) The CONTRACTOR is responsible 

for the good quality of the delivered machine in 
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отговаря, за своя сметка за поправката на всяка 

появила се повреда до време на гаранционния 

срок, които не са причинени от неправилно 

стопанисване или експлоатация. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 

отговорност при неправилно стопанисване и 

експлоатация на машината от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 10. Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

следпродажбено обслужване включват: 

(1) Гаранционно обслужване: 

- ………………………. 

(……………………..) месеца  от датата на 

подписване на приемо-предавателен 

протокол за доставка на оборудването. 

(Вписва се гаранционния срок  отделно за 

всеки вид актив, доставката на които е 

предмет на договора) 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 11. Преди изтичането на уговорените 

срокове, настоящият договор може да бъде 

прекратен по взаимно съгласие, изразено в 

писмена форма, в което се уреждат изцяло 

имуществените и финансови отношения между 

страните. 

Чл. 12. Всяка от страните има право да прекрати 

едностранно действието на настоящия договор 

след направено писмено тридневно 

предизвестие в случай, че другата страна забави 

изпълнението на задълженията си по договора с 

повече от 30 /тридесет/ дни. 

Чл.13. Договорът може да бъде прекратен 

едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

неизпълнение на задълженията от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неспазване на сроковете за 

доставка или доставяне на оборудване с лошо 

качество, неотговарящо на техническите 

спецификации, посочени в договора. 

 

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 14. Всяка от страните по договора, която 

the warranty period. The CONTRACTOR shall 

repair, at his expense, any damage appeared in 

the warranty period, which is not caused by 

improper use or operation. 

(2) The CONTRACTOR is not responsible for 

any improper use or operation of the machine 

performed by the PRINCIPAL.  

 

Art. 10 The obligations of the CONTRACTOR 

related to the after-sales service include as 

follows:  

(1) Warranty service: -

………………………………… (……………) 

months from the date of signature of a take-over 

certificate regarding the equipment’s delivery.  

(Enter the warranty period separately for each 

type of assets, the delivery of which is included 

in the subject of the agreement.) 

TERMINATION OF THE AGREEMENT  

 

Art. 11 Prior to the expiry of the agreed terms and 

conditions, this agreement may be terminated by 

mutual agreement in writing settling the property 

and financial relations between the parties. 
 

Art. 12 Each party is entitled to terminate 

unilaterally the agreement with a three-day 

written notice if the implementation of the 

contractual obligations is delayed by the other 

party with more than 30 /thirty/ days. 
 

Art. 13 The agreement may be terminated 

unilaterally by the PRINCIPAL if the  

CONTRACTOR fails to fulfil his obligations – 

non-observation of the delivery terms or delivery 

of poor quality equipment not complying with 

the technical specifications of the agreement. 

 

PENALTIES AND DEFAULTS 
 

Art. 14 Any party who is at fault and fails to fulfil 

their contractual obligations shall be responsible 
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виновно не изпълни свое задължение, 

произтичащо от него, носи отговорност за 

неизпълнение на договора. 

Чл. 15. В случай на неизпълнение засегнатата 

страна има право на обезщетение за вреди. 

Чл. 16. При всички случаи, когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за 

вреди, той има право да приспадне размера на 

вредите от сумите, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и към трети лица за всички 

вреди, настъпили в резултат на неизпълнение или 

неточно изпълнение на задълженията му по 

настоящия договор, в това число и за вреди, 

настъпили в резултат на виновни действия на 

неговите служители, избраните от него 

подизпълнители или лица, подчинени на 

неговите подизпълнители. 

Чл. 18. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава за 

предаването на оборудването, той дължи 

неустойка в размер на 0,5 % от цената за всеки 

ден забава, но не повече от 10 % от цената по 

договора. 

Чл. 19. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави 

плащането на уговорената цена, той дължи 

неустойка в размер на 0,5 % от неплатената сума 

за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 

същата. 

Чл. 20. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

някои от дейностите, предмет на настоящия 

договор, той дължи неустойка в размер на 10 % 

от стойността на договора. 

Чл. 20. В случай на прекратяване на договора по 

вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той ще бъде 

задължен да възстанови пълния размер на 

получените плащания, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

върне доставеното оборудване. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да 

уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ относно 

for this failure. 
 

Art. 15 In case of such a failure the party who 

has suffered damages is entitled to receive the 

respective compensation. 

Art. 16 When the PRINCIPAL is entitled to 

receive a compensation for the suffered 

damages, he shall deduct the damage amount 

from the total amount due to the 

CONTRACTOR.  

Art. 17 The CONTRACTOR is liable to the 

PRINCIPAL and to third parties for any 

damages arisen as a result of the failure to 

perform the obligations of the agreement or the 

improper performance of it including the 

damages due to any fault by his employees,  the 

sub-contractors chosen by him or any persons 

subordinate to his sub-contractors. 

Art. 18 In the event of any delay to deliver the 

equipment, the CONTRACTOR shall pay a 

default of 0.5 % of the price for each day of delay 

but not more than 10 % of the agreement price.  

Art. 19 In the event of any delay to pay the 

agreed price by the PRINCIPAL, he shall pay a 

default of 0.5 % of the outstanding amount for 

each day of delay but not more than 10 % of this 

amount. 

Art. 20 In the event of failure to fulfil his 

obligations subject to this agreement, the 

CONTRACTOR shall pay a default of 10 % the 

agreement price.  

Art. 20 If the agreement is terminated due to the 

CONTRACTOR’s fault, he shall return the full 

amount of the received payments and the 

PRINCIPAL shall return the delivered 

equipment. 

ADDITIONAL PROVISIONS 

Art. 21 The CONTRACTOR shall undertake all 

the necessary measures to avoid conflicts of 

interests and immediately inform the 

PRINCIPAL about any circumstance which 

provoke or may provoke such a conflict. 
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обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като 

конфиденциална всяка информация, получена 

при и по повод изпълнението на договора. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без 

предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е 

начин и под каквато и да е форма договора или 

част от него и всякаква информация, свързана с 

изпълнението му, на когото и да е, освен пред 

своите служители. Разкриването на информация 

на служител се осъществява само в 

необходимата степен за целите на изпълнението 

на договора. 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира 

конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и 

материали по договора, като не ги предоставя на 

трети лица, освен ако не е необходимо за 

изпълнението на поръчката. 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 договора или като последица от него. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, 

произтичащата от искове или жалби вследствие 

нарушение на нормативни изисквания от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или 

лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 26. Настоящият договор може да бъде 

изменян само по взаимно съгласие между 

страните. Всякакви изменения към настоящия 

договор са валидни само ако са направени в 

писмен вид и са подписани от двете страни като 

стават неразделна част от настоящия договор. 

Art. 22 The CONTRACTOR and the 

PRINCIPAL regard any information received 

during the performance of this agreement as 

confidential. 

Art. 23 The CONTRACTOR is not entitled to 

disclose, without the prior written of the 

PRINCIPAL, in any way and in any form, the 

information in the agreement or any other 

information related to its performance to 

anybody except for his employees. The 

disclosure of any information to an employee 

shall be performed to the necessary extent only 

and for the purpose of agreement performance 

only.  

Art. 24 The PRINCIPAL shall ensure the 

confidentiality of the documents and materials 

provided by the CONTRACTOR by not 

disclosing them to third parties unless this is 

necessary for the relevant performance. 
 

Art. 25 The CONTRACTOR shall assume all the 

responsibility to third parties including the 

responsibility for damages of any nature suffered 

by those persons during the performance of the 

obligations according to the agreement and any 

consequences of it. 

The PRINCIPAL is not responsible for any 

claims or complaints resulting from any 

infringements of the legal requirements by the 

CONTRACTOR, his employees or persons 

subordinate to his employees or resulting from 

any infringements of a third person’s rights. 
 

 

FINAL PROVISIONS 

 

 Art. 26 This agreement may be amended by 

mutual consent. All the amendments of this 

agreement shall be valid in writing and signed by 

both parties only. In this way, they are an integral 

part of this agreement. 

Art. 27 The parties agree that all the disputes 

arisen between them related to the interpretation 
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Чл. 27. Страните се споразумяват всички 

възникнали помежду им въпроси във връзка с 

тълкуването и изпълнението на настоящия 

договор да бъдат решавани помежду им на 

базата на преговори и взаимни отстъпки при 

зачитане правата и интересите и на двете страни. 

При непостигане на споразумение всяка една от 

тях разполага с правото да потърси и реализира 

правата и интересите си пред съответния 

компетентен български съд. 

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси 

се прилага действащото в страната 

законодателство. Споровете между страните по 

този договор се решават от Българските 

съдилища. 

Чл. 29. Главна дирекция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност” към Министерство на 

икономиката - Управляващият орган по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

не е страна по настоящия Договор и не носи 

отговорност за вреди от какъвто и да е характер, 

настъпили в следствие на неизпълнение на 

настоящия договор. 

Чл. 30. С настоящия договор се гарантира 

спазването на разпоредбите на чл. 3, 4, 5, 6, 11.3 

“б” и 14, във връзка с чл. 1.8 от Общите 

условия към финансираните по Оперативна 

програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, като същите важат и за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 31. Кореспонденцията между страните по 

договора се извършва писмено на следните 

адреси: 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

………………………………………………………

…….. 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –  

………………………………………………………

…. 

Чл. 32. При промяна в посочените адреси за 

кореспонденция, всяка една от страните е 

длъжна да уведоми другата страна за 

and performance of the agreement shall be solved 

through negotiations and mutual concessions, 

respecting the rights and interests of both parties. 

If the parties fail to reach an agreement, each one 

of them is entitled to seek and realize their rights 

and interests before the relevant competent 

Bulgarian court. 

Art. 28 All the issues unsettled in this agreement 

shall be solved according to the legislation in 

force in the country. The disputes between the 

parties shall be solved by the Bulgarian courts.  

 

Art. 29 The General Directorate European Funds 

for Competitiveness with the Ministry of 

Economics – the Managing authority as per the 

Innovations and competitiveness 2014 – 2020 

Operational program is not a party to this 

agreement and is not responsible for any damages 

occurred because of any failure to perform the 

agreement. 

Art. 30 This agreement guarantees that the rules 

under Art. 3, 4, 5, 6, 11.3 “b” and 14 in relation to 

Art. 1.8 of the General provisions to the 

agreements financed as per Innovations and 

competitiveness 2014 - 2010 Operational Program 

regarding grant provision. The CONTRACTOR 

shall observe these provisions as well.  

 

Art. 31 The correspondence between the parties 

shall be in writing to the following addresses: 

 

For the CONTRACTOR -

…………………………………………………. 

For the PRINCIPAL 

………………………………………………….. 

Art. 32 Each party shall inform the other one 

about any change in their correspondence address 

within 3 /three/ days as of the date of the change. 

If this condition is not observed, all the e-mails 

and notifications sent to the correspondence 

address are considered to be delivered and 
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извършената промяна в срок от 3 /три/ дни от 

същата. При неизпълнение на това си 

задължение, всички изпратени на адреса за 

кореспонденция писма и/или уведомления се 

считат за редовно връчени и получени. 

Чл. 33. С подписите си под настоящия договор 

страните заявяват и декларират, че са запознати 

със съдържанието и правното значение на 

неговите клаузи и се съгласяват с тях 

безусловно. 

 

Неразделна част от настоящият договор е: 

Приложение № 1 – Оферта с техническо и 

ценово предложение. 

Приложение № 2 - Разпоредби по членове 3, 

4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 14 от Общи условия към 

финансираните по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 

 

За 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:………………………..

 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:………………. 

 

……………………………

  

…………………………… 

         

………………………………………

 

……………………………. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

към Договор № ……………………. 

 

Разпоредби по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и  чл. 

received. 

Art. 33 By affixing their signature at the end of 

this agreement, the parties declare that they have 

read the contents, understand the legal meaning of 

its clauses and accept the clauses unconditionally. 

 

 

 

 

An integral part of this agreement is: 

Annex No. 1 – Bid comprising a technical and 

price quotation. 

Annex No. 2 - Rules under Art. 3, 4, 5, 6, 11.3 “b” 

and 14 in relation to Art. 1.8 of the General 

provisions to the agreements financed as per 

Innovations and competitiveness 2014 - 2010 

Operational Program regarding the grant 

provision. 

  

 

On behalf of  

PRINCIPAL 

…………………………………………………

………………………………………………… 

On behalf of  

CONTRACTOR  

…………………………………………………

………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

To Agreement No. ……………………………… 
 

Rules under Art. 3, 4, 5, 6, 11.3 “b” and 14 in 
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14 от Общи условия към финансираните по 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

 

I. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3 

„ОТГОВОРНОСТ” ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

КЪМ ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

3.1. Управляващият орган не носи отговорност 

за вреди, нанесени на служителите или 

имуществото на Бенефициента по време на 

изпълнение на проекта или като последица от 

него.  

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. Управляващият орган 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. 

 

II. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 4 

„КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И 

СВЪРЗАНОСТ” ОТ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

КЪМ ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

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 

Управляващия орган относно обстоятелство, 

което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт или свързаност. При 

изпълнение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ, бенефициентът няма право да 

сключва договори с лица, с които е свързан по 

смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби 

relation to Art. 1.8 of the General provisions to 

the agreements financed as per Innovations and 

competitiveness 2014 – 2010 Operational 

Program regarding the grant provision. 

 

I. RULES UNDER ART. 3 LIABILITY OF THE 

GENERAL PROVISIONS TO THE GRANT 

AGREEMENT  

 

3.1 The managing authority is not responsible for 

any damages suffered by the employees or caused 

to the Beneficiary’s property during the 

implementation of the project or resulting from it. 

3.2 The beneficiary shall assume the entire 

responsibility to third parties including the 

responsibility for damages suffered by these 

persons during the implementation of the project 

or resulting from it. The managing authority is not 

responsible regarding any claims or complaints 

due to a violation of the legal regulations by the 

Beneficiary, his employees or persons 

subordinate to his employees or due to a violation 

of a third person’s right. 

 

II. RULES UNDER ART. 4 CONFLICT OF 

INTERESTS AND CONNECTIONS OF THE 

GENERAL PROVISIONS TO THE GRANT 

AGREEMENT  

4.1 The beneficiary shall undertake all the 

relevant actions for avoiding and preventing 

conflict of interest under Art. 1 of the Additional 

provisions of Trade Act and shall immediately 

inform the Managing authority regarding any 

circumstance which provokes or may provoke 

such a conflict or connection. During the 

performance of the grant agreement, the 

beneficiary shall not enter into agreements with 

any person, who is related to him under Art. 1 of 

the Additional provisions of Trade Act and who 

is subject of conflict of interests. 

The beneficiary may conclude an employment/ 

part-time work agreement with any person under 
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на Търговския закон и/или са обект на конфликт 

на интереси.  

Бенефициентът може да сключва 

трудови/граждански договори с лица по § 1, ал. 

1 от Допълнителните разпоредби на Търговския 

закон, ако отговарят на изискванията на 

заеманата длъжност, като същите бъдат 

представени за изричното одобрение на 

Управляващия орган преди/след сключването на 

договора, придружени от мотивирана обосновка 

за необходимостта от това. 

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 докато 

заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган докато 

заема съответната длъжност и една година след 

напускането й е придобило дялове или акции от 

капитала на бенефициент по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020. 

в) Бенефициент сключи договор за 

консултантски услуги с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия 

орган докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й. 

4.3.

Art. 1, Para 1 of the Additional provisions of 

Trade Act if they comply with the requirements of 

the relevant position. This person shall be 

expressly approved by the Managing authority 

prior to/ after entering into the agreement and 

their appointment shall be reasonably justified. 

 

 

4.2 A conflict of interests exists where the 

impartial and objective exercise of the functions 

of any person, is compromised for reasons 

involving family, emotional life, political or 

national affinity, economic interest or any other 

shared interest with another person according to 

Art. 57 of Council Regulation (EC, Euratom) 

No 966/ 2012 as well as according to the Conflict 

of Interest Prevention and Ascertainment Act. 

 

 

 

Conflict of interests under this article exists in the 

following cases:  

a) A beneficiary who is not a budget enterprise 

concludes an employment agreement or another 

agreement for performance of management or 

control functions with a person in employment 

relationship in the Managing authority during the 

period in which this person holds the respective 

position and one year after leaving the position; 

b) A person in employment relationship in the 

Managing authority during the period in which 

this person holds the respective position and one 

year after leaving the position he has acquired 

shares of the beneficiary’s capital as per 

Innovations and competitiveness 2014 -2020 

Operational Program. 

c) A beneficiary concludes a consulting service 

agreement with a person in an employment 

relationship in the Managing authority during the 

period in which this person holds the respective 

position and one year after leaving the position 
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При възлагане изпълнението на дейности по 

проекта на външни изпълнители, Бенефициентът 

следва да спазва следните изисквания: 

а) Към датата на подаване на оферта от 

съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът в процедура за възлагане да не се 

представлява от лице на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган, докато 

заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Към датата на подаване на оферта от 

съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът да няма сключен трудов или друг 

договор за изпълнение на ръководни или 

контролни функции с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия 

орган или докато заема съответната длъжност и 

една година след напускането й; 

в) Към датата на подаване на оферта от 

съответния участник в процедура по възлагане, 

лице на трудово или служебно правоотношение 

в Управляващия орган, докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й не 

следва да притежава дялове или акции от 

капитала на участника в процедурата, при 

изпълнение на дейности по проект, 

съфинансиран по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; 

г) Към датата на подаване на офертата от 

съответния участник в процедура за възлагане, 

участникът да няма сключен договор за 

консултантски услуги с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия 

орган, докато заема съответната длъжност и една 

година след напускането й. 

4.4.     Бенефициентът се задължава да осигури 

спазване на всички изисквания, посочени в чл. 

4.2, букви „а” до „в” и чл. 4.3, букви „а” до „г”, 

като Управляващият орган има право да 

извършва проверки по изпълнение на 

задълженията на бенефициентите. При 

установяване на нарушения на тези задължения, 

Управляващият орган има право да прекрати 

едностранно сключения договор за предоставяне 

 

4.3 Upon  the assignment of the project activities 

to external contractors, the Beneficiary shall 

observe the following requirements:  

a) As at the date of bidding submitted by the 

respective tenderer in the public tender procedure, 

the tenderer in the tender procedure shall not be 

represented by a person in an employment 

relationship in the Managing authority during the 

period in which this person holds the respective 

position and one year after leaving the position; 

b) As at the date of bidding submitted by the 

respective tenderer in the public tender procedure, 

the tenderer shall not conclude an employment 

agreement or another agreement for performance 

of management or control functions with a person 

in employment relationship in the Managing 

authority during the period in which this person 

holds the respective position and one year after 

leaving the position; 

c) As at the date of bidding submitted by the 

respective tenderer in the public tender procedure, 

a person in an employment relationship in the 

Managing authority while holding the respective 

position and one year after leaving the position 

shall not own shares of the tenderer’s capital upon 

the implementation of the activities as per the 

project co-financed by Innovations and 

competitiveness 2014-2020 Operational Program. 

d) As at the date of bidding submitted by the 

respective tenderer in the public tender procedure, 

the tenderer shall not conclude a consulting 

service agreement with a person in employment 

relationship in the Managing authority during the 

period in which this person holds the respective 

position and one year after leaving the position; 

4.4 The beneficiary shall ensure the observation 

of all the requirements specified in Art. 4.2, letters 

a to c and Art. 4.3, letters a to d and the Managing 

authority is entitled to perform checks regarding 

the control over the implementation of the 

beneficiaries’ obligations. If any infringements 
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на безвъзмездна помощ и да поиска 

възстановяване на средствата по договора. 

            Проверките за спазване на изискванията, 

посочени в чл. 4.3 от настоящите Общи условия 

се извършват от лицата, осъществяващи 

дейности по наблюдение и контрол на 

изпълнението на договорите, включително 

мониторинг и проверки на място. 

 

III. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 5 

„ПОВЕРИТЕЛНОСТ” ОТ ОБЩИТЕ 

УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

5.1. При спазване на разпоредбата на чл. 14 от 

настоящите Общи условия, Управляващият 

орган, лицата, упълномощени от него, 

Сертифициращият орган и Бенефициентът се 

задължават да запазят поверителността на 

всички предоставени документи, информация 

или други материали, за периода по чл. 14.8 „а“ 

и 14.9. Европейската комисия и Европейската 

сметна палата имат право на достъп до всички 

документи, предоставени на лицата, посочени 

по-горе, като спазва същите изисквания за 

поверителност. 

5.2. При реализиране на своите правомощия 

Управляващият орган, упълномощените от него 

лица, Сертифициращият орган, Бенефициентът и 

Европейската комисия спазват изискванията за 

неприкосновеността на личните данни за 

физическите лица и опазването на търговската 

тайна за юридическите лица в съответствие с чл. 

9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 

на Комисията и в съответствие с Директива 

2002/58/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, Директива 2009/136/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и Директива 95/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

IV. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 6 

„ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ” ОТ 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

6.1. Бенефициентът се задължава да уведомява 

обществеността за целта на изпълнявания от 

are detected, the Managing authority is entitled to 

terminate unilaterally the grant agreement and to 

ask for refund of the amounts paid under it. 

The checks on the requirement compliance 

specified in Art. 4.3 of the General provisions 

shall be performed by the persons responsible for 

the monitoring and control over the 

implementation of the agreements including 

monitoring and checks on the spot. 
 

III. RULES UNDER ART. 5 

CONFIDENTIALITY OF THE GENERAL 

PROVISIONS TO THE GRANT AGREEMENT  

5.1 According to the rules under Art. 14 of the 

General provisions, the Managing authority, the 

persons authorized by him, the Certification 

authority and the Beneficiary shall preserve 

confidential all the documents, information and 

materials provided for the period specified under 

Art. 14.8 a and Art. 14.9. The European 

commission and the European Court of Auditors 

have access to all the documents, provided to the 

aforementioned persons and they observe the 

same requirements for confidentiality. 

5.2 Upon the implementation of their powers, The 

Managing authority, the persons authorized by 

them, the Certification Authority, the Beneficiary 

and the European Commission shall observe the 

requirements for personal data privacy for 

physical persons and business confidentiality for 

legal entities in accordance with Art. 9 of the 

Rules of implementation (EU) No. 1011/2014 of 

the Commission and in accordance with Directive 

2002/58/EC of European Parliament and Council 

and Directive 95/46/EC of European Parliament 

and Council. 
 

IV. RULES UNDER ART. 6 VISUAL 

IDENTIFICATION OF THE GENERAL 

PROVISIONS TO THE GRANT AGREEMENT  

6.1 The beneficiary shall inform the public about 

the purpose of the project implemented by him 

and the support provided by the European 

Regional Development Fund through Innovations 
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него проект и за подкрепата на проекта от 

Европейския фонд за регионално развитие чрез 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 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. 

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 регионално развитие чрез 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. 

6.3.   Бенефициентът включва информацията по 

чл. 6.2. във всеки документ, свързан с 

изпълнението на проекта, който е насочен към 

обществеността или към лицата имащи 

отношение към изпълнението на проекта, 

включително в сертификати за участие и други 

сертификати, при всякакви контакти със 

средствата за осведомяване, във всички обяви 

или публикации, свързани с проекта, както и на 

конференции и семинари. 

 

Всеки документ на Бенефициента в горните 

случаи, трябва да съдържа следното изявление:  

“Този документ е създаден с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от < наименование на 

Бенефициента > и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява 

and competitiveness 2014 – 2020 Operational 

Program. The measures undertaken shall be in 

accordance with the applicable rules for 

information and communication, specified in 

Annex XII of Regulation (EU) No. 1303/2013 of 

European Parliament and Council. 

6.2 The measures for information and 

communication, undertaken by the beneficiary, 

include the provision of information about the 

support through attaching the following:  

 

 

 

a) the emblem of the European Union in 

accordance with the technical characteristics laid 

out in Implementing Regulation (EU) No. 

821/2014 of the Commission. 

b) specification of the support for the project 

provided by the European Regional Development 

Fund through Innovations and competitiveness 

2014 – 2020 Operational Program. 

6.3 The beneficiary shall attach the information 

under Art. 6.2 to any document related to the 

implementation of the project targeted at the 

general public and the persons related to the 

implementation of the project including 

certificates of participation and other certificates 

through all the information media, in all the 

announcements and publications related to the 

project as well as at conferences and seminars.  

 

Each Beneficiary’s document in the 

aforementioned cases shall comprise the 

following statement: This document is created 

through the financial support of Innovations and 

competitiveness 2014 – 2020 Operational 

Program, co-financed by the European Union 

through the European Regional Development 

Fund. The entire responsibility for the document’s 

contents belongs to <Beneficiary’s name> and 

under any circumstances, it is not true that this 
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официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган.” 

6.4. По време на изпълнение на проекта 

Бенефициентът информира обществеността за 

получената подкрепа, като включва на уебсайта 

на бенефициента — когато такъв съществува — 

кратко описание на операцията, пропорционално 

на равнището на подкрепа, включително на 

нейните цели и резултатите от нея, и откроява 

финансовата подкрепа от Европейския съюз. 

6.5. По време на изпълнението и след 

приключване на проекта Бенефициентът 

информира обществеността за получената 

подкрепа чрез поставяне на плакат, табела или 

билборд съобразно размера на публичната 

подкрепа и в предвидените в Приложение XII от 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 случаи. 

6.6. Бенефициентът упълномощава 

Управляващия орган, 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. 3 от договора.  

 

V. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 11.3 

„б“ „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА“ ОТ 

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

11.3. Възложителят има право да прекрати 

Договора при констатирани нередности или 

конфликт на интереси, при подозрение на 

Изпълнителя в измама 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 или когато Изпълнителят е осъден с 

влязла в сила присъда за измама или акт на 

корупция, участвал е в престъпна организация 

documents reflects the official statement of the 

European Union and the Managing Authority. 

6.4 During the implementation of the project, the 

Beneficiary shall inform the general public about 

the received support including the beneficiary’s 

website, if such one exists, brief description of the 

operation, proportionate to the level of support, 

including its targets and results and shall show the 

financial support provided by the European 

Union. 

6.5 During the project implementation and after 

its termination, the Beneficiary shall inform the 

general public about the received support through  

a poster, sign or billboard stating the amount of 

the public support in  the cases envisaged in 

Annex XII of Regulation (EU) No. 1303/2013. 

 

6.6. The beneficiary shall authorize the Managing 

authority, the national auditing authorities, the 

European Commission, the European Anti-Fraud 

Office, the European Court of Auditors and the  

external auditors to publish his name and address, 

the target of the granted financial support, the 

maximum amount of the support and the ratio of 

financing of eligible costs according to the project 

under Art. 3 of the agreement. 
 

V. PROVISIONS IN RELATION TO ART. 

11.3 b TERMINATION OF THE CONTRACT 

OF THE GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS TO THE GRANT 

AGREEMENT 

11.3. The Principal has the right to terminate the 

Contract when irregularities are detected or for 

conflict of interests, on suspicion of the 

Principal of fraud, in compliance with art. 1 

from the Convention on Protection of the 

European Communities’ Financial Interests, 

acts of corruption, involvement in criminal 

organizations, or any other unlawful acts to the 

detriment of the European Communities’ 

Financial Interests, or when the Principal is a 

convict, with an effective sentence for Fraud, or 
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или във всякаква друга незаконна дейност, която 

накърнява финансовите интереси на 

Европейските общности. 

Управляващият орган има право да прекрати 

Договора без предизвестие и без да изплаща 

каквито и да било обезщетения, в случай на 

нередност  от страна на Бенефициента, както и в 

случаите, когато : 

б) съществува подозрение в измама 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 партньорите, изпълнителите и 

представителите на Бенефициента;  

 

VI. РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14 

„СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ 

И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ“ ОТ ОБЩИТЕ 

УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА ЗА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

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 или в отделна 

счетоводна система. 

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. В случаите, когато Бенефициентът не е 

бюджетно предприятие и избраната по договора 

схема на плащане включва авансово плащане, 

той се задължава да открие и поддържа отделна 

банкова сметка или отделна партида към 

наличната му банкова сметка само за нуждите на 

проекта като гарантира, че генерираните лихви 

по нея могат да бъдат проследими и доказани, 

acts of corruption, has been involved in a 

criminal organization or any other unlawful 

activity that infringes upon the European 

Communities’ Financial Interests. 

The Managing Authority has the right to 

terminate the contract without notice and 

without paying off compensations of any sort in 

case of a constatation of irregularity on the part 

of the Beneficiary, also in the cases when: 

b) There is Suspicion on Fraud in compliance 

with art. 1 from the Convention on Protection of 

the European Communities’ Financial Interests, 

acts of corruptions involvement in criminal 

organizations or any other unlawful acts to the 

detriment of the European Communities’ 

Financial Interests. This condition also applies 

to the partners, contractors and representatives 

of the Beneficiary. 
VI. PROVISIONS IN RELATION TO ART. 14  

ACCOUNTS AND TECHNICAL AND 

FINANCIAL INSPECTIONS OF THE GENERAL 

TERMS AND CONDITIONS TO THE GRANT 

AGREEMENT 
14.1 The beneficiary shall carry on precise and regular 

documentation and accounts, describing the 

realization of the project by utilizing the right 

Documentation and Accounting System. The 

expenses shall be described in the Accounting 

Documentation of the beneficiary via individual 

Analytical Accounts or in an individual Accounting 

System. 

 

 

14.2. The Accounts and expenses in relation to the 

project shall be exposed to clear identification and 

inspection, as for the realization of the project another 

Accounting Analysis shall be established. 

 

 

14.3. In the cases when the beneficiary is not a budget 

entity and the payment schedule they have chosen 

involves advanced payment, they are obliged to open 

and keep an individual bank account or an individual 

consignment to a present bank account especially for 

the needs of the project, as they guarantee that the 

interests generated there may be traceable and proven, 

also that the information from the bank account would 
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както и, че информацията по банковата сметка 

ще позволи лесното идентифициране и 

проследяване на  разходите до и в счетоводните 

му системи. Счетоводните отчети трябва да 

съдържат данни за натрупаните лихви върху 

средствата, изплатени от Управляващия орган. 

 

 

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. 14.8 и чл. 14.9. 

от настоящите Общи условия. 

14.5.  Бенефициентът е длъжен да допуска 

Управляващия орган, упълномощените от него 

лица, Сертифициращия орган, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата, външни одитори, 

извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от 

настоящите Общи условия, 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 сроковете по чл. 

14.8 и чл. 14.9: 

а) Освен указаното в чл. 14.5 от настоящите 

Общи условия, Бенефициентът е длъжен да 

допусне Управляващия орган, упълномощените 

от него лица, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата, външни 

одитори, извършващи проверки съгласно чл. 

13.6 от настоящите Общи условия Агенцията за 

държавна финансова инспекция и Националната 

allow an easy identification and track out of the 

expenses to and in its Accounting Systems. The 

accounts shall involve data for the generated interests 

upon the funds paid by the Managing Authority. 

 

 

 

 

 

14.4. The beneficiary shall guarantee, that the data 

indicated in the reports, planned in art. 2 from the 

present General Terms and Conditions correspond to 

those in the Accounting system and Documentation 

and are available until the terms for the storage of the 

documentation expire in compliance with art. 14.8 and 

art. 14.9. from the present General Terms and 

Conditions. 

14.5. The beneficiary is obliged to allow the Managing 

Authority, its Attorneys, the Certifying Body, the 

National Audit authorities, the European Commission, 

The European Anti-Fraud Office, the European Court 

of Auditors, Foreign Auditors, doing inspections 

according to art. 13.6. of the present General Terms 

and Conditions, the Public Financial Inspection 

Agency and the National Revenue Agency to inspect 

via examination of its documentation, or by On-Site 

Inspections, the realization of the project and to carry 

out full Audit when necessary on the basis of the 

supporting documents, attached to the Accounts, the 

accounting records and other documents related to the 

project funding. These inspections may be carried out 

until the expiration of the deadlines under art. 14.8 and 

art. 14.9: 

 

 

 

 

а) Beside what has been indicated in art. 14.5 from the 

present General Terms and Conditions, the beneficiary 

is obliged to allow       

Managing Authority, its Attorneys, the Certifying 

Body, the National Audit authorities, the European 

Commission, The European Anti-Fraud Office, the 

European Court of Auditors, Foreign Auditors, doing 

inspections in compliance with art.  

 

 

13.6 from the present General Terms and Conditions. 

The Public Financial Inspection Agency and the 
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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, упълномощените от 

него лица, Сертифициращия орган, 

националните одитиращи органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с 

измамите и Европейската сметна палата, на 

външни одитори, извършващи проверки 

съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, 

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 

тръжна 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, 

платежни документи, приемо-предавателни 

протоколи и др. Достъпът, предоставен на 

служителите или представителите на 

Управляващия орган, упълномощените от него 

лица, Сертифициращия орган, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата и външните 

одитори, извършващи проверки съгласно чл. 

13.6 от настоящите Общи условия, трябва да 

National Revenue Agency to inspect and do On Site 

Inspections in compliance with the proceedings 

planned in the legislation of the European Community 

in the protection of the financial interests of the 

European Communities against Frauds and other 

violations of the applicable national legislation.   

 

 

b) For this purpose the beneficiary is obliged to 

provide the attendants or the representatives of the 

Managing Authority, its attorneys, the Certifying 

body, the National Audit Authority, the European 

Commission, the European Anti-Fraud Office, the 

European Court of Auditors, foreign auditors doing 

inspections in compliance with art. 13.6 from the 

General Terms and Conditions, the Public Financial 

Inspection Agency and the National Revenue Agency 

access to the places where the Project is being realized, 

including access to its Information Systems, and to the 

whole documentation and databases related to the 

financial and technical management of the project, 

also doing everything in order to ease their job. These 

documents involve invoices, Days Worked Reports, as 

well as all other documents and databases related to 

the financial and technical management of the project 

like Tender Documentation about the proceedings 

initiated by the beneficiary in relation to the realization 

of the project, bids from applicants at the proceedings, 

documents related to Assessment procedures, 

Agreements with Contractors, Accounting 

Documentation, Payrolls, correspondence with the 

Managing Authority,  Payment Documents, 

Acceptance protocols, etc. The access granted to the 

attendants or the representatives of the Managing 

Authority, its attorneys, the Certifying body, the 

National Audit authorities, the European Commission, 

The European Anti-Fraud Office, the European Court 

of Auditors, Foreign Auditors, doing inspections in 

compliance with art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 from the present General Terms and Conditions. 
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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 за 

точното им местонахождение.  

14.6. В случай че Бенефициентът не представи 

оригинали или приемливи копия от 

горепосочените документи при поискване от 

страна на лицата по чл. 14.5 от настоящите Общи 

условия, това е основание за искане от страна на 

Управляващия орган за възстановяване на 

безвъзмездната помощ. 

14.7.  Бенефициентът гарантира, че правата на 

Управляващия орган, упълномощените от него 

лица, Сертифициращия орган, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата и външните 

одитори, извършващи заверки съгласно чл. 13.6 

от настоящите Общи условия, да извършват 

одити, проверки и проучвания, ще се упражняват 

равноправно, при еднакви условия и в 

съответствие с еднакви правила и по отношение 

на неговите партньори и подизпълнители. 

Когато партньор или подизпълнител на 

Бенефициента е международна организация, се 

прилагат споразумения за проверки, сключени 

между тази организация и Европейската 

комисия. 

14.8.   Срокът за съхранение на документите по 

настоящия чл. 14 от Общите условия е, както 

следва: 

а) в случаите, когато предоставянето на 

безвъзмездна помощ не представлява 

държавна/минимална помощ - три години, 

считано от 31 декември на годината на 

предаването на Европейската комисия на на 

годишните счетоводни отчети, в които са 

включени разходите по проекта в съответствие с 

чл. 140, пар. 1 Регламент (ЕС ) № 1303/2013; 

б) в случаите, когато предоставянето на 

безвъзмездна помощ представлява 

държавна/минимална помощ - 10 години от 

Shall be confidential to third parties, with no 

detriments of their public-legal duties. The documents 

shall be stored on an accessible place and to be filed in 

a manner that simplifies the inspection and the 

beneficiary is supposed to inform the Managing 

Authority for their exact location.   

 

 

14.6. In case that the beneficiary does not present 

originals or at least acceptable copies from the 

documents mentioned above on request from the 

persons under art. 14.5 from the present General 

Terms and Conditions, this may be a reason for the 

Managing Authority to claim for refund of the Grants.  

 

 

 

14.7. The beneficiary Guarantees that the rights of the 

Managing Authority, its attorneys, the Certifying 

body, the National Audit authorities, the European 

Commission, The European Anti-Fraud Office, the 

European Court of Auditors, Foreign Auditors, issuing 

Certifications, in compliance with art. 13.6 from the 

present General Terms and Conditions, to perform 

audits, inspections and researches, will be equally 

exercised, under equal conditions and in compliance 

with the same rules in relation to its partners and 

subcontractors. When a partner or a subcontractor of 

the beneficiary is an international organization, 

Verification Agreements concluded between this 

organization and the European Commission shall be 

applied.    

 

 

14.8. The deadline for the storage of the documents 

under the present art. 14 from the General Terms and 

Conditions is as follows: 

a) in cases when the provision of the gratuitous aid 

does not represent state/minimum aid is three years, 

from the date of 31st of December of the year of the 

handing of the annual Accounts to the European 

Commission where the expenses for the project are 

involved in compliance with art. 140, paragraph 1 

from Regulation of the EU No 1303/2013; 

 

 

b) In cases when the provision of the gratuitous aid 

represents state/minimum aid – 10 years from the date 

of the provision of the aid ad hoc or from the date of 
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датата на предоставяне на помощта ad hoc или от 

датата на предоставяне на последната помощ по 

схемата. 

14.9. Управляващият орган информира 

бенефициента за началната дата, от която текат 

сроковете по чл. 14.8. Срокът по чл. 14.8, б. „а“ 

спира да тече в случай на съдебно производство 

или при надлежно обосновано искане на 

Европейската комисия. 

 

 

За Възложителя: ……………..                                         

За   Изпълнителя: ……………… 

………………… 

 

 

 

………………………… 

/Управител/                                                            

 

  

 

 

 

 

the provision of the last aid according to the schedule. 

 

 

14.9. The Managing Authority informs the beneficiary 

for the start-up date when the deadlines begin to run 

under art. 14.8. The deadline under art. 14.8., item b), 

sub item “a” stops running in case of Legal 

proceedings or a duly substantiated request by the 

European Commission. 

 

 

 

For the Principal:   ……………. 

 

For the Contractor:    ………………. 

 

 

 

……………………… 

/Manager/ 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


