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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 

МОНИТОРИНГОВ ПЕРИОД 

Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за 
допустимост, ангажименти и други задължения, произтичащи от 
предоставеното подпомагане, до изтичане на мониторинговия 
период, определен, както следва:  

 три години след извършване на окончателното плащане, когато е 
малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от ЗМСП; 

 десет години от датата на сключване на договора, когато е 
предоставена държавна или минимална помощ; 

 



Спазване на съответствието с критериите 
за допустимост  

 За периода от датата на подаване на проектното предложение до  
изтичане на срока на мониторинг по отношение на бенефициента 
или на съответното задължено лице не следва да е налице 
обстоятелство, посочено в декларация за обстоятелства.   

 За период от сключване на административния договор до 
изтичане на срока за мониторинг бенефициентите се задължават 
да поддържат регистрация като земеделски стопанин, съгласно 
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър 
на земеделските стопани и да поддържат минималния 
стандартен производствен обем на земеделското си стопанство 
не по-малко от левовата равностойност на 8 000 (осем хиляди) 
евро - важи за кандидати земеделски производители. 

 



Спазване на съответствието с критериите 
за допустимост  

 За периода от изпълнение на одобрения проект до изтичане на 
срока за мониторинг бенефициентите са длъжни да не променят 
местоположението на подпомаганата дейност извън територията 
на МИГ; 

 За период от сключване на административния договор до 
изтичане на срока за мониторинг по отношение на 
бенефициентите не следва да е открито производство за 
обявяване в несъстоятелност, да не бъдат обявени в 
несъстоятелност или по отношение на тях да не бъде открито 
производство по ликвидация. 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

 Да изпълнят изцяло одобрения проект в срока, посочен в административния 
договор и при спазване на крайните срокове за това, съгласно таблицата за 
одобрените инвестиционни разходи, представляваща приложение към 
административния договор и количествените сметки/техническите 
спецификации, представляващи приложение към административния 
договор (когато е приложимо в зависимост от предмета на договора  

• Задължение за започване на инвестицията в сроковете и при условията, 
посочени в административния договор. 

 Бенефициентите са длъжни за периода от сключване на административния 
договор до изтичане на шест месеца, считано от изтичане на срока за 
мониторинг, да представят на РА изискваните им данни, документи и/или 
информация, необходими за преценка относно спазването на критериите за 
допустимост и изпълнението на ангажиментите и другите задължения на 
бенефициентите, произтичащи от отпуснатото подпомагане,в рамките на 
мониторинговия период. 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

• Бенефициентите са длъжни да допускат представители на РА, 
Управляващия орган на (УО) на ПРСР 2014-2020, МИГ и на други, 
определени с нормативен акт органи, включително на институции на 
Европейския съюз, за осъществяването на контрол за изпълнението на 
този договор и изискванията на приложимите национални и 
европейски актове, включително да осигуряват достъп до обекта/ите, 
свързани с извършената инвестиция, да предоставят необходимите 
документи, данни и информация и оказват всякакво друго съдействие, 
включително като в договорите с техни контрагенти (включително 
договори за възлагане на обществените поръчки) за изпълнение на 
дейности от одобрения проект да включватклаузи или по друг 
подходящ начин да осигурят съдействието за извършване на контрол 
на контрагента във връзка със съответното изпълнение.  



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Бенефициентите са длъжни да: 

 осигурят разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на одобрената финансова 
помощ, посочен в административния договор само в парична форма;  

 да осигурят в срока за изпълнение на одобрения проект необходимите лицензи, разрешителни или 
регистрации за извършване на дейността по проекта или за функционирането на всички активи, 
когато се изискват такива съгласно действащото законодателство; 

 да подадат искане за окончателно плащане до изтичане на крайния срок за изпълнение на одобрения 
проект, ведно с документите, посочени в настоящите условия, при спазване на реда и условията, 
предвидени в наредбата по чл. 9б, т. 3 от ЗПЗП.  

 да изпълнят и въведат в експлоатация в срок най-късно до подаване на искането за окончателно 
плащане инвестициите (ако има такива), които не са предмет на подпомагане по административния 
договор, но са необходими за изпълнението на одобрения проект и които са посочени в приложение 
към административния договор; 

 да спазват разпоредбите на ЗОП и актовете по неговото прилагане, както и указанията на РА, когато 
възлагат обществени поръчки за изпълнение на дейностите по одобрения проект, при спазване на 
всички изисквания и срокове, посочени в настоящите условия (важи когато бенефициентите са 
възложители по ЗОП).  

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Бенефицентите се задължават от датата на сключването на 
административния договор до изтичане на мониторинговия 
период: 

 да водят всички финансови операции, свързани с подпомаганите 
дейности, отделно в счетоводната си система или като използват 
счетоводни сметки с подходящи номера.  

 да съхраняват всички документи, свързани с изпълнението на 
одобрения проект и извършване на подпомаганата дейност до 
изтичане на шест месеца, считано от изтичане на срока за 
мониторинг.  

 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект до изтичане на 
мониторинговия период: 

 да използват активите и изпълняват дейностите – обект на подпомагане по 
административния договор, съгласно съответното им предназначение и капацитет, 
посочени в представения към проектното предложение  одобрен от Фонда бизнес план; 

• под каквато и да е форма да не преотстъпват ползването и не извършват разпоредителни 
сделки сактиви - предмет на подпомагане по административния договор, както и да не 
допуска принудително изпълнение върху такива активи – освен в случаите на подмяната на 
оборудване с изтекъл амортизационен срок. В последния случай подмяната е допустима за 
новопроизведено оборудване със същите или  по-добри характеристики и може да се 
извърши само след изрично одобрение от РА; 

 да не преустановяват подпомогнатата дейност поради каквито и да са причини, освен 
изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги (когато това 
е относимо и е предвидено в представения към проектното предложение и одобрен от 
Фонда бизнес план); 

 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект 
до изтичане на мониторинговия период: 

 да подновяват съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в 
нормативно предвидените за това срокове - когато подпомаганата дейност 
подлежи на регистрационен, разрешителен и/или лицензионен режим; 

 да не променят местоположението на подпомаганата дейност, извън 
територията на МИГ; 

 да поддържат съответствие с всеки критерии за подбор, по който проектното 
предложение е било оценено. При неспазване на това задължение РА 
отказва изцяло или частично изплащане на финансовата помощ, респ. 
претендира възстановяване на изплатената финансова помощ, в размерите, 
посочени в административния договор; 

 да спазват и други свои задължения, посочени в административния договор 
или в приложим нормативен акт; 

 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Бенефицентите се задължават от датата на изпълнение на одобрения проект до изтичане на 
мониторинговия период: 

 Бенефициенти получили приоритет за проектното си предложение по критерия „Създаване 
на работни места” са длъжни да запазят средносписъчен брой на персонала, за който 
кандидатът поема задължение да поддържа за периода до края на мониторинга на проекта 
(за цялото предприятие/стопанство, включително за реализация на дейностите по проекта), 
съгласно таблица Б2 „Заетост“ от бизнес плана. 

 Бенефициенти получили приоритет за проектното си предложение по някой от останалите 
критерии за ТФО от Условията за кандидатстване, са длъжни да поддържат съответствието 
за периода до края на мониторинга на проекта така, както е описано в административния 
договор, или в приложение към договора. 

 Към датата на подаване на искането за окончателно плащане бенефициентите трябва да 
отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до подпомаганите дейности, в т. 
ч. опазването на компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания, хуманното 
отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храните 
и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд – важи когато е приложимо с оглед 
вида на инвестицията. 

 

 



Спазване на поети ангажименти и други 
договорни задължения на бенефициентите  

Задължения, свързани със застраховане на подпомаганото имущество: 

Бенефициентите са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото - предмет 
на подпомагане, по неговата действителна стойност за срок от датата на подаване на искането за 
окончателно плащане до изтичане на мониторинговия период, при следните условия: 

 Договорът за застраховка да бъде сключен с уговорка в полза на РА: 

 Бенефициентът да внесе еднократно целия размер на застрахователната премия за срока на 
застраховката и да подновява ежегодно договора до изтичане на съответния мониторингов период; 

 При подаване на искане за окончателно плащане бенефициентът да представи застрахователна 
полица, валидна за срок от минимум 12 месеца. Ежегодно, в срок до изтичане срока на валидност 
на застрахователната полица, бенефициентът се задължава да представя пред РА подновената 
застрахователна полица, валидна за период поне от една година, считано от датата, на която е 
изтекла валидността на предходната полица, ведно с платежни документи за изцяло платена 
застрахователна премия; 

 Застрахователната премия е за сметка на бенефициента; 

 Застраховката следва да покрива рисковете, посочени в приложение към административния 
договор. 

 

 



Контрол за спазване на критериите за 
допустимост, ангажименти и други 
задължения 
 Контрол за изпълнение изискванията, може да бъде извършван от представители 

на: МИГ, РА, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, 
Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба 
с измамите, Изпълнителната агенция "Сертификационен одит на средствата от 
европейските земеделски фондове", и др. 

 На контрол подлежат освен бенефициентите и техните контрагенти по 
подпомаганите дейности. 

 Когато след извършване на окончателното плащане бенефициентът не спазва 
критерии за допустимост или не изпълнява ангажимент или друго задължение, 
посочено в условията, административния договор или приложим нормативен акт, 
РА оттегля предоставеното подпомагане, като бенефициентите са  длъжни да 
възстановят цялата или част от изплатената финансова помощ в размери, съгласно 
посоченото в административния договор и разпоредбите на Наредба 
№4/30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за 
изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и 
подмерките по чл.9 б ., т.2 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители  

 



МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Счетоводна документация и счетоводна система 
 Пълно съответствие между финансови и технически отчети и 

информацията в счетоводната система; 
 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! 
 

 


