
Използване на средства от бюджетно перо „Непредвидени разходи” от 

бенефициенти по програмите за ТГС финансирани от ИПП 

 
 Средствата от бюджетно перо „Непредвидени разходи” могат да се 

изразходват  само с предварителното разрешение на Управляващия орган.  

Тези средства могат да се използват за извършването на допълнително 

възникнали дейности и/или влагането на допълнителни количества, в резултат на 

неблагоприятно стечение и/или проявление на извънредни по характер обстоятелства, 

без същите да са били предвидими при планирането на инвестиционните разходи.  

По-долу са посочени някои примери, при средствата за непредвидени разходи 

биха могли да бъдат ползвани частично или в пълен размер: 

1. При извършване на СМР и възникване на необходимост от изпълнението на 

допълнителни количества или дейности, които са извън одобрения 

инвестиционен проект - непредвидените разходи са условен резерв, 

представляващ предварителна оценка на добросъвестен, опитен и квалифициран 

строител за загубата, която той би понесъл във връзка с изпълнение на СМР по 

одобрен инвестиционен проект, в резултат на неблагоприятно стечение и/или 

проявление на извънредни по характер обстоятелства, без същите да са били 

предвидими при възлагането на строителните дейности. Такива извънредни 

обстоятелства винаги се свързват със ситуации извън субективната воля на 

страните по договорното отношение, като например природни бедствия, 

промени в ценовите равнища, в акцизните и данъчни ставки и други подобни 

обстоятелства, произлизащи от причини, които не биха могли да бъдат 

прогнозирани в рамките на инвестиционното планиране на разходите, 

извършено от строителя при подготовката на неговата тръжна оферта; 

2.  При възникване на допълнителни разходи за изпълнението на дейностите по 

проекта, които са свързани с промяна в законодателството – увеличение на 

акцизи, данъци и др. подобни публични вземания, отразяващи се на стойността 

на стоките, услугите, предвидените работи;; 

3. При настъпване на форсмажорни обстоятелства; 

4. Други обстоятелства, произлизащи от причини, които не биха могли да бъдат 

прогнозирани в рамките на инвестиционното планиране на разходите при 

подаването на проектното предложение. 



 При възникване на необходимост от извършване на допълнителни разходи, 

които са свързани с изпълнението на дейностите по проекта, водещия партньор следва 

да изпрати предварително до УО обяснителна записка с подробно описание и анализ на 

обстоятелствата, които водят до тази необходимост, както и старвнителна / 

заменителна таблица, включваща видовете работи и параметрите на цените, заложени в 

договора за под-изпълнение и точните суми (единични цени, количества и обща сума) 

на непредвидените разходи. В случай на договор за строителство, заменителната 

таблица следва да бъде подписана от всяка от страните в процеса - проектант по 

съответната част, строителен надзор, строител, определен със заповед представител на 

бенефициента или представител на съответната общинска администрация, в случаите 

когато представителят на бенефициента е със статут различен от общинска 

администрация. Документите задължително следва да бъдат придружени със 

становище на авторския надзор (проектанта / проектантите по съответните части), 

съгласувано с консултанта, упражняващ строителен надзор. Същите ще бъдат обект на 

разглеждане и основание за сключване на допълнително споразумение към договора за 

субсидия.  

В случай на положително становище от страна на УО, възложителят по договора 

за строителство следва да сключи допълнително споразумение със строителя. 

Допълнителни документи към споразумението следва да бъдат обяснителната записка, 

заменителната таблица, становището от авторския надзор, заповедна книга, цялата 

техническа документация по проекта с отразените променени и изменения, и други по 

преценка на възложителя по договора. Същевременно, необходимо е да се има предвид, 

че в случай на нужда от изменение на одобрен инвестиционен проект, същият подлежи 

на съгласуване според предвижданията на съответното национално законодателство.  

Поради разнообразието на видовете дейности и възможността от възникването 

на непредвидени обстоятелства от различен характер при изпълнението на проектите, 

УО ще разглежда индивидуално всяко искане за използване на средствата от перо 

„Непредвидени разходи” и ще информира писмено конкретния водещ бенефициент за 

решението си по съответния случай. 


