ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Приложение 7
ДОГОВОР
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
по схема BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози,
за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

1. Настоящият договор се сключва в рамките на изпълнението на сключен
административен договор № BG16RFOP002-2.079-0002-C01 „Подкрепа за МСП,
извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от
COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и във връзка с постъпило проектно
предложение-заявление за подкрепа

между
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
(МТИТС) със седалище гр. София, район „Средец“, ул. „Дякон Игнатий № 7-9, ЕИК:
000695388, представлявано от Росен Желязков, министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, от една страна,
и крайния ползвател на помощта, съгласно т. „Данни за кандидата“ от формуляра за
кандидатстване – Приложение I към настоящия договор, от друга,
2. Страните по договора се споразумяха за следното:
2.1. МТИТС предоставя на крайния ползвател на помощта безвъзмездна финансова
помощ в максимален размер до стойността, посочена в т. „Бюджет“ от Приложение I по
схема BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, 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 крайния ползвател на помощта ще бъде предоставена безвъзмездна финансова
помощ съгласно условията на този договор и приложенията към него, за които
крайният ползвател на помощта декларира, че познава и приема. Окончателната сума
на безвъзмездната финансова помощ се определя при спазване на разпоредбите на чл.
15 и чл.16 от Приложение II към настоящия договор. В допълнение, крайният ползвател
на помощта е длъжен да заплати изцяло дължимия ДДС върху допустимите разходи за
изпълнение на Проекта.
2.1.3. Крайният ползвател на помощта приема отпуснатата безвъзмездна финансова
помощ и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора и неговите
приложения, задължения.
2.1.4. Предоставената от МТИТС 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 схема BG16RFOP002-2.091„Подкрепа за МСП, извършващи
автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“
2.3 Крайният ползвател на помощта изпълнява проекта съгласно одобреното заявление
за подкрепа, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по схема
BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“и клаузите на
настоящия договор.
2.4. В случай на промяна в банковата сметка, посочена в т. 5 от Формуляра за
кандидатстване, крайният ползвател на помощта се задължава в срок не по-дълъг от 5
дни да уведоми МТИТС за промяната с нова Финансова идентификационна форма.
3.

Конкретизация на условията за изпълнение на проекта.

Техническо и финансово отчитане и условия за плащане
3.1. За отчитане на изпълнението на проекта и извършените разходи по него, Крайният
ползвател на помощта представя в МТИТС финален отчет, който се състои от
техническа и финансова част, в съответствие с чл. 2.6 и чл. 2.7 от Приложение II към
настоящия договор.
3.2. След приключване изпълнението на проекта се представя технически и финансов
отчет.
3.3. Плащанията ще бъдат извършени по следния начин:

МТИТС изплаща на крайния ползвател на помощта безвъзмездната помощ съгласно чл.
2.1 от настоящия договор в срок от 20 работни дни от датата на сключване на договора
и при осигурено финансиране от ОПИК по договор за БФП № BG16RFOP002-2.0790002-C01, между МТИТС и УО на ОПИК. След приключване изпълнението на проекта
се представя финален отчет.
3.4. Когато извършени и верифицирани от крайния ползвател на помощта разходи
впоследствие бъдат признати за недопустими от МТИТС, управляващия на ОПИК,
сертифициращ, одитиращ или друг контролиращ орган, същите подлежат на
възстановяване от крайния ползвател на помощта, съгласно чл. 5 от настоящия договор.
3.5. В случай че предоставената безвъзмездна помощ на крайния ползвател на помощта
бъде обявена за недопустим разход от МТИТС, УО на ОПИК, сертифициращ,
одитиращ или друг контролиращ орган или отпускането й противоречи на условията за
кандидатстване по процедурата, същата подлежи на възстановяване от крайният
ползвател на помощта/ бенефициента, съгласно чл. 16 от Приложение II към настоящия
договор.
3.6. Адреси за контакти:
3.6.1 Kореспонденцията, свързана с настоящия договор, се извършва в писмена
форма, като следва да съдържа номера на договора за безвъзмездна финансова помощ и
наименованието на Проекта, и трябва да бъде изпращана посредством
„Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
2020“.
3.6.2 В допълнение, двете страни по договора за безвъзмездна финансова помощ
могат да осъществяват контакт и на следните адреси:
За МТИТС:
гр. София,
ул. „Дякон Игнатий № 9
Адрес за кореспонденция на Крайният ползвател на помощта/ Бенефициента съгласно
т. „Данни за кандидата“ от Приложение I.
3.7. Приложения:
3.7.1. Следните документи представляват Приложения към настоящия договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и са неразделна част от него:
Приложение I:
Описание на Проекта-Заявлението за подкрепа (Формуляр за
кандидатстване, подаден в ИСУН);
Приложение II:
Общи условия към финансираните по Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова
помощ (в електронен вариант, прикачен в ИСУН);
Приложение III:
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за
малките и средните предприятия;
Приложение IV: Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и
условията за изпълнение;
Приложение V: Декларация за финансовите данни;
Приложение VI:
Декларация за запознаване с понятието нередност;

Приложение VII:
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат
предоставени от НАП на МТИТС по служебен път;
3.7.2. В случай на противоречие между разпоредбите на Приложенията и тези на
Договора, с предимство се прилагат разпоредбите на Договора. В случай на
противоречие между разпоредбите на Приложение II и тези на другите приложения към
настоящия договор, с предимство се прилагат разпоредбите на Приложение II към
настоящия договор.
3.8. Други условия, отнасящи се до Проекта
3.8.1. Допълнителните споразумения към настоящия договор се подписват от страните
с Квалифициран електронен подпис.
3.8.2. Чл. 2.7 от Приложение II към настоящия договор се заменя, както следва:
Отчетът се представя в срок до 1 месец след изтичане на срока на изпълнение на
проекта.
3.8.3. Промени в бюджета на проекта съгласно чл. 8 от Общите условия са
недопустими.
3.8.4. Чл. 14 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:
Когато крайният ползвател на помощта 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 (съответстващи на кода на
основна икономическа дейност за 2019 г.) като крайният ползвател на помощта следва
да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите
и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така
че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ,
предоставена по настоящата процедура. Неизпълнение на посоченото ще доведе до
възстановяване на помощта по реда на чл. 5 от настоящия договор.
3.8.5. В случай че при извършена проверка МТИТС установи, че за да получи
безвъзмездна финансова помощ крайният ползвател на помощта е представил
декларация, чието съдържание не се потвърждава от съответните подкрепящи
документи, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване от
крайния ползвател на помощта по реда на чл. 5.2. от настоящия договор.
3.8.6. При установяване на двойно финансиране, получената безвъзмездна помощ
подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва съгласно чл. 5.2 от
настоящия договор.
3.8.7. В случай че за да получи безвъзмездна финансова помощ крайният ползвател на
помощта е декларирал, че представлява микро, малко или средно предприятие и след
сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възникнат
съмнения относно невярно декларирани данни, МТИТС проверява дали крайният
ползвател на помощта е микро, малко или средно предприятие, като бъдат изискани
съответните подкрепящи документи, включително и по отношение на предприятията
партньори и свързаните предприятия на крайния ползвател на помощта.

3.8.8. По препоръка на национални и европейски контролни и/или одитни органи
и/или на база свои проверки МТИТС 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.
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 Европейските 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.
5.1.1. Крайният ползвател на помощта при кандидатстване за друго публично
финансиране следва да има предвид, че:
Безвъзмездната финансова помощ по проекта не може да се натрупва за същите
разходи с всякаква друга държавна/минимална помощ.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта може да се натрупва с друга помощ по
раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката
в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са
различни. В този случай общата сума на помощта не следва да надхвърля левовата
равностойност на 800 000 EUR под формата на преки безвъзмездни средства,
подлежащи на връщане авансови средства, данъчни предимства или предимства по
отношение на плащанията; всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно
изражение т.e. преди приспадането на данъци или други такси.
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 Административно процесуалния 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
ДБФП.
6. Други условия, отнасящи се до Проекта

6.1. Когато крайният ползвател на помощта не е възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки, за член 1.4 от Приложение II към настоящият договор, се
прилагат специфичните правилата за определяне на изпълнител, разписани в т. 14.2 от
Условията за кандидатстване и условията за изпълнение.
6.2. Чл. 1.5 от Приложение II към настоящия договор се допълва, както следва:
Разходите по проекта следва да са направени при пазарни цени. В случай на съмнения
за завишени цени МТИТС си запазва правото да направи необходимите проверки и да
изиска възстановяване на сумата за този разход/и, при които не е спазено изискването
за пазарна съпоставимост на цената.
Крайният ползвател на помощта задължително прилага разпоредбите на националното
законодателство за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Европейските
структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз по отношение на
разходите, направени след обявяване на схемата. Всички указания, давани от МТИТС
във връзка с изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ, са
задължителни за крайните ползватели на помощта/ бенефициентите.
7. Неизпълнение на индикатори
7.1. МТИТС ще наложи финансова корекция на процент от верифицирания размер на
безвъзмездната финансова помощ при неизпълнение на приложимите индикатори по
проекта, посочени в т. 7 от Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение.
7.2. Размерът на наложената финансова корекция ще се определя съгласно посоченото в
Приложение 2, т. 6 ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване
на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.
7.3. Възстановяване не се изисква при възникване на обстоятелства от извънреден
характер, които крайният ползвател на помощта при полагане на дължимата грижа не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди към датата на подаване на проектното
предложение (заявлението за подкрепа) или не е могъл да предотврати, включващи:
война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия
(наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка,
свличане, срутвания на земни маси, заледявания, и др.), властнически акт на държавен
орган – карантина, забрана за износ/внос, ембарго, епидемии, стачки, хиперинфлация,
сериозни производствени аварии, престъпления, причинени от трети страни и др.
подобни, доколкото тези събития:
а) пряко са оказали въздействие върху изпълнението на индикаторите;
б) крайният ползвател на помощта писмено е обосновал въздействието им;
в) не се дължат на причини, за които крайният ползвател на помощта отговаря.
8. Одобреният проект-заявление за подкрепа и Условията за кандидатстване и
Условията за изпълнение по схема BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП,
извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ 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
МТИТС
За Крайния ползвател на помощта

За МТИТС

