
 

 

 

 
 
 
 

Приложение № 2 към Договор№ 

 

Условия по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от „Общи условия към договорите за 

финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за 

възстановяване и устойчивост” отнасящи се до страните по договора за доставка. 

 

В изпълнение на условията чл. 1.7 от Приложение ІІ: „Общи условия към договорите за 

финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за 

възстановяване и устойчивост”, условията по членове 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14 от тези общи 

условия се отнасят и до всички изпълнители на бенефициента.  

В тази връзка при изпълнението на настоящия договор посочените по-долу условия ще се 

спазват задължително и от Изпълнителя по договор № ........................................................ 
 

Член 3 – Отговорност 

 

3.1.  СНД не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото на 

крайния получател по време на изпълнение на инвестицията/проекта или като последица от 

него.  

3.2.  Крайният получател 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. СНД не носи отговорност, произтичаща от искове 

или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на крайния 

получател, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат 

на нарушение на правата на трето лице. 

 

Член 4 – Конфликт на интереси и свързаност 

  

4.1.  Крайният получател се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно СНД 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт или 

свързаност. Във връзка с изпълнението на договора за финансиране, крайният получател 

няма право да предявява разходи по сключени договори с лица, с които е свързан по 

смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на 

конфликт на интереси.  

4.2. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване 

на функциите по договора на което и да е лице е опорочено по причини, свързани със 

семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, 

икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес, съгласно чл. 61 от 



 

 

 

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046, както и по смисъла на Законa за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а) Краен получател, 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 СНД, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно правоотношение в СНД, докато заема съответната 

длъжност и една година след напускането й е придобило дялове или акции от капитала на 

краен получател на финансиране по Плана за възстановяване в частта отнасяща се до 

инвестициите, администрирани от СНД или извърши консултантска дейност по отношение на 

краен получател по Плана за възстановяване в частта отнасяща се до инвестициите, 

администрирани от СНД. 

в) Краен получател сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно 

правоотношение в СНД, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

4.3.   При възлагане изпълнението на дейности по проекта на външни изпълнители, 

крайният получател 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 СНД, 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 СНД 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 СНД, 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, финансиран по Плана за 

възстановяване и устойчивост; 

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 СНД, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й. 

4.4.    Крайният получател 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 СНД има право да 

извършва проверки по изпълнение на задълженията на крайните получатели. При установяване 

на нарушения на тези задължения, СНД може да прекрати едностранно сключения договор 

финансиране и да поиска възстановяване на средствата. 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 за 

финансиране, включително мониторинг и проверки на място.  

 

Член 5 – Поверителност 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите Общи условия, СНД и лицата, 

упълномощени от него, контролните и одитни органи и крайният получател се задължават 

да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други 

материали, за периода по чл. 14.8. Европейската комисия и Европейската сметна палата 

имат право на достъп до всички документи, предоставени на органите, посочени по-горе, 

като спазва същите изисквания за поверителност. 

 5.2.  При реализиране на своите правомощия СНД и упълномощените от него лица, 

контролните и одитни органи, крайният получател и Европейската комисия спазват 

изискванията за неприкосновеността на личните данни за физическите лица и опазването на 

търговската тайна за юридическите лица в съответствие с действащото законодателство. 

 

Член 6 – Визуална идентификация 

6.1.  Всички крайни получатели трябва да прилагат подходящи мерки за информация, 

комуникация и публичност, съгласно разпоредбите на чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм 

за възстановяване и устойчивост. 

Крайните получатели са длъжни посочват произхода и да осигуряват видимост на 

финансирането от Съюза, включително чрез поставяне на емблемата на Съюза и на 

подходящо указание за финансирането, например „финансирано от Европейския съюз – 

NextGenerationEU“, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, 

като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на 

различни видове публика, включително медиите и обществеността. 

6.2.  Крайният получател упълномощава СНД, националните проверяващи и 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Член 11 – Прекратяване на договора 

11.3. СНД има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да 

било обезщетения, в случай на нередност 1  от страна на крайния получател, както и в 

случаите, когато : 

б) съществува подозрение в измама2 съгласно чл. 3, пар. 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на 

европейския парламент и на съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, 

засягащи финансовите интереси на Съюза, 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 крайния получател; 

 

                                                             
1всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или 

бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост, което има или би имало 

за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.  
2относно приходи и разходи, всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене 
или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на 

Европейските общности, 
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия резултат, 
- използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати,  

- злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект. 
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