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Приложение 2 - УСЛОВИЯ ОТ ДБФП ПРИЛОЖИМИ КЪМ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ по членове 3.23, 3.24, 3.36, 3.37, 3.38,
3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.68, 3.69 и 3.70
Общи задължения
3.23 Бенефициентът е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения договор
и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.
3.24 Бенефициентът изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в
съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор.
………………………………………………………….
Отговорност
3.36 Управляващият орган не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или
имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на договора или като последица
от него. Управляващият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън
предвидените по договора, свързани с подобни вреди.
3.37 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 договора
или като последица от него. Управляващият орган не носи отговорност, произтичащата
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.
Конфликт на интереси
3.38 Бенефициентът не предприема каквито и да са дейности, които могат да го поставят в
хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и
относимото национално законодателство. При наличие на такъв риск Бенефициентът
предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и
уведомява незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или
може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато
безпристрастното и обективно упражняване на функциите по договора на което и да е
лице, е опорочено поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот,
политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв
друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом)
№1605/2002 на Съвета.
Поверителност
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3.39 При спазване на разпоредбата на членове 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 и 3.70 Управляващият
орган, Сертифициращият орган и Бенефициентът се задължават да запазят
поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други
материали
• за срок не по-малко от три години, считано от 31 декември след предаването на
отчетите от страна на УО, в които са включени разходите по проекта, за проекти, за
които сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата равностойност на
1 000 000 евро, за което УО уведомява бенефициента;
• за срок не по-малко от две години, считано от 31 декември след предаването на
отчетите от страна на УО, в които са включени разходите по проекта, за проекти, за
които сумата на общо допустимите разходи надвишава левовата равностойност на
1 000 000 евро, за което УО уведомява бенефициента;
• Когато безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията, за период от 10 бюджетни години от датата, на която е
предоставена последната индивидуална помощ по схемата de minimis, за което УО
уведомява Бенефициента.
Управляващият орган уведомява Бенефициента за началната дата, от която тече
периодът.
Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на
Управляващия орган, като спазва същите изисквания за поверителност.
При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, Сертифициращият орган,
Бенефициентът и Европейската комисия спазват изискванията за защита на личните
данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета и
приложимото национално законодателство.

Мерки за информация и комуникация, насочени към обществеността
3.40 Бенефициентът е длъжен да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че
договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд. 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 и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане
на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
3.41 Във всички обяви или публикации, свързани с договора, както и на конференции и
семинари, Бенефициентът е длъжен да уточни, че договорът е получил финансиране от
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Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.
3.42 Бенефициентът е съгласен Управляващия орган, националните одитни 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 договора,
съгласно предвиденото в договора.
Право на собственост/ползване на резултатите и закупеното оборудване
3.43 Правото на собственост, включително правата на интелектуална и индустриална
собственост върху резултатите от договора, докладите и други документи, свързани с
него, възникват за Бенефициента.
3.44 Независимо от разпоредбите на член 3.43 и при спазване на разпоредбата на член 3.39,
Бенефициентът предоставя на Управляващия орган и Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външни одитори правото да ползват свободно и
съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с договора, независимо от
формата им, при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на
интелектуална и индустриална собственост.
………………………………………………………
Счетоводни отчети и технически и финансови проверки
3.65 Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща електронна система за
документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от
текущата счетоводна система на Бенефициента или допълнение към тази система, така че
да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по Договора.
Тази система следва да се прилага в съответствие със националното законодателство.
Счетоводните отчети и разходите, свързани с договора, трябва да подлежат на ясно
идентифициране и проверка.
3.66 В случаите, когато бенефициентът не е бюджетно предприятие и избраната по договора
схема на плащане включва авансово плащане, той се задължава да гарантира, че
генерираните лихви по банковата сметка, посочена във формуляра за финансова
идентификация, могат да бъдат проследими и доказани, 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.
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3.67 Бенефициентът трябва да гарантира, че данните, посочени в докладите (междинни и
заключителен), предвидени в член 3.33, отговарят на тези в счетоводната система и
документация и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията.
3.68 Бенефициентът е длъжен да допуска Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством
проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на договора, 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 договора. Бенефициентът е длъжен да осигури
наличността на документите в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета
Бенефициентът е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни
одитори 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.
За тази цел Бенефициентът се задължава да предостави на служителите или
представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни
органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската
сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява
договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички
документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора,
както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен
на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да 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.
3.69 Бенефициентът гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата и външните одитори 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.
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3.70 Цялата документация по проекта се съхранява или под формата на оригинали, или в
заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се
извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната
система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на
документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност за проекти,
за които сумата на допустимите разходи не надвишава левовата равностойност на 1 000
000 евро се съхраняват за период от три години, считано от 31 декември след
предаването на отчетите, в които са включени разходите по проекта от страна на УО, за
което последният уведомява Бенефициента.
Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност за проекти,
за които сумата на допустимите разходи надвишава левовата равностойност на 1 000 000
евро се съхраняват за период от две години, считано от 31 декември след представянето
на отчетите, в които са включени окончателните разходи по приключения проект от
страна на УО, за което последният уведомява Бенефициента.
Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано
искане на Европейската комисия.
Когато безвъзмездната финансова помощ попада в обхвата на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията, Бенефициентът е длъжен да документира и събира цялата
информация относно прилагането на Регламента. Така съставените документи трябва да
съдържат цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че са спазени
условията по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Документацията относно индивидуалните
помощи de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години, считано от датата на
тяхното предоставяне. Документацията относно схемите за помощ de minimis се
съхранява за период от 10 бюджетни години от датата, на която е предоставена
последната индивидуална помощ по такава схема. Управляващият орган информира
Бенефициента за началната дата на периода.
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