ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Приложение 3
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност” 2014-2020
по процедура
BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“
1.
Настоящият договор се сключва на основание чл. 37, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 21,
ал. 6 и ал. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с постъпило
проектно предложение
между
Министерство на икономиката (МИ), чрез Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), от една
страна,
и
Бенефициент, съгласно т. „Данни за кандидата“ от формуляра за кандидатстване –
Приложение I към настоящия договор,

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 BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за
изпълнение на проект с наименование съгласно посоченото в т. „Основни данни“ от
формуляра за кандидатстване.
2.1.1. Проектът, Приложение І към настоящия договор, неразделна част от договора, е в
съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в

подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от
19.03.2020 г..
2.1.2. 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.
2.1.3. Бенефициентът приема отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и се
задължава да изпълни всички произтичащи от договора и неговите приложения,
задължения.
2.1.4. Предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по чл.
2.1 представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно
„Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията
на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
2.2 Срокът/периодът за изпълнение на проекта е съгласно посоченото в т. „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 по процедура BG16RFOP002-073.
2.3 Бенефициентът изпълнява проекта съгласно одобреното проектно предложение ,
условията за кандидатстване и условия за изпълнение по процедура BG16RFOP002-073
и клаузите на настоящия договор.
3.

Конкретизация на условията за изпълнение на проекта.

Условия за плащане
3.1. Управляващият орган изплаща на бенефициента безвъзмездната помощ съгласно
чл. 2.1 от настоящия договор в срок от 15 работни дни от датата на сключване на
административния договор.
3.2. След приключване изпълнението на проекта се представя отчет.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Адреси за контакти:
3.5.1 Kореспонденцията, свързана с настоящия договор, се извършва 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“.

3.5.2 В допълнение, двете страни по Административния договор за безвъзмездна
финансова помощ могат да осъществяват контакт и на следните адреси:
За Управляващия орган:
Гр. София 1000,
Ул. „6-ти Септември“ № 21“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Министерство на икономиката
За Бенефициента
Адрес за кореспонденция на Бенефициента съгласно т. „Данни за кандидата“ от
Приложение I.
3.4. Приложения:
3.4.1. 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);
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);
3.4.2. 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
настоящия договор, с предимство се прилагат разпоредбите на Приложение II към
настоящия договор.
3.5. Други условия, отнасящи се до Проекта
3.5.1. Допълнителните споразумения към настоящия договор се подписват от страните
с Квалифициран електронен подпис.
3.5.2. Чл. 2.7 от Приложение II към настоящия договор се заменя, както следва:
Отчетът се представя в срок до 1 месец след изтичане на срока на изпълнение на
проекта.
3.5.3. Промени в бюджета на проекта съгласно чл. 8 от Общите условия са
недопустими.
3.5.4. Чл. 10.6 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:
Обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
както и всички последващи негови удължавания, не се считат за извънредно
обстоятелство по смисъла на чл. 10.6 от настоящия договор.

3.5.5. Бенефициентът следва да запази дейността си в срок от три месеца от
изпълнението на проекта.
При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи
на възстановяване от бенефициента по реда на чл. 5 на настоящия договор.
3.5.6. Чл. 14 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:
Когато бенефициентът упражнява едновременно дейност в недопустимите сектори,
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.
3.5.7. В случай че при извършена проверка УО установи, че за да получи безвъзмездна
финансова помощ бенефициентът е представил декларация, чието съдържание не се
потвърждава от съответните подкрепящи документи, получената безвъзмездна
финансова помощ подлежи на възстановяване от бенефициента по реда на чл.5.2. от
настоящия договор.
3.5.8. 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.
3.5.9. При установяване на двойно финансиране, получената безвъзмездна помощ
подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва съгласно чл.5.2 от
настоящия договор.
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
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя съобразно условията
на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в
условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
5.2. Възстановяване на държавна помощ:
5.2.1 Неправомерно получената държавна помощ 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. Не се разрешава предоставяне на нова държавна
помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за
възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ и не е възстановило
изцяло неправомерно получената държавна помощ.
5.2.2 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.
6. Одобреният проект и документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове са неразделна част
от настоящия договор.
За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско и общностно законодателство.
Настоящият договор влиза в сила считано от датата на подписването му от страна на
Управляващия орган
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