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УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ,

Във връзка с писмо изх. № 91-00-521/02.11.2012 г. на Министерство на
финансите, в което се прави допълнение към т. 6, раздел II на Приложение 1 от Указание
ДНФ № 5 от 21.10.2010 г. и с оглед коректното третиране и превеждане на суми по
“транзитната сметка” на УО, (съгласно т. 45 и т. 46.2 от ДДС 06/2008 г и т. 39 и т. 40 от
ДДС 07/04.04.2008 г. ) се издават настоящите насоки във връзка с наложени глоби, санкции
и неустойки към изпълнители на договори за дейности по сключени договори за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма:
При документална проверка на искане за плащане/проверка на място, УО ще
извършва проверка за наличието на забава в изпълнението на договорите с изпълнителите и
основанията за налагане на неустойки от бенефициента.
След извършване на анализ на всяка забава при изпълнението на дейностите по
конкретния проект и нейното влияние върху договора за БФП, УО ще уведоми
бенефициента с препоръка за възможността за налагане на неустойки по договорите с
изпълнителите и/или превеждането на тези средства по „транзитната сметка“ на УО по
ОПРР.
В тази връзка УО препоръчва на бенефициентите да съблюдават стриктно
сроковете за изпълнение на сключените от тях договори, в следствие реализацията на
проекти по ОПРР и в случай на констатирана забава, предвид конкретната ситуация, да се
възползват от възможностите си за налагане на неустойки на изпълнителя.
Бенефициентите не следва да извършват преводи по “транзитната сметка”
на УО по ОПРР, преди да са получили изрична писмена покана за това от УО.
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