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2 ЕСНИ) Само за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ и 
Международни oрганизации (общо правило)  

1. Арбитраж 

a. Всички спорове между Комисията („страна”) и международна/и организация/и 
(„страна”), в качеството ѝ/им на бенефициер/и (общо назовавани „Страни“ в 
настоящия член на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ), 
възникнали във връзка със споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
които не могат да бъдат уредени по мирен път, се отнасят до арбитражен комитет в 
съответствие с описаната по-долу процедура.  

b. При уведомяването на ответната страна относно намерението за прилагане на 
арбитраж, уведомяващата страна информира ответната страна и относно своя 
избор на арбитър. Ответната страна назначава свой арбитър в рамките на един 
месец от посоченото писмено уведомление. 

 Въз основа на съвместна договореност, в срок от три месеца, считано от датата на 
назначаване на арбитъра на втората страна двамата арбитри определят трети 
арбитър, който председателства арбитражния комитет, освен ако страните не се 
споразумеят за един единствен арбитър.  

c. В рамките на един месец, считано от датата на назначаване на третия арбитър, 
страните се споразумяват за мандата на арбитражния комитет, включително за 
процедурата. 

d. Мястото на арбитража е Брюксел. 

e. Арбитражният комитет прилага разпоредбите на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. Арбитражният комитет излага подробно мотивите за 
решението си в самото арбитражно решение. 

f. Арбитражното решение е окончателно и задължително за страните, които с 
настоящото изрично декларират своя отказ от всякакъв вид обжалване или 
преразглеждане.  

g. Разпределението на разходите, включително всички разумни суми, похарчени от 
страните по арбитражно производство, регулирано от настоящите клаузи, се 
определя от арбитражния комитет. 

2. Сертификати за финансовите отчети и/или за методологията 

Във връзка с член II.4, сертификатите за финансовите отчети и/или за 
методологията, които се предоставят от международна организация, се изготвят от 
нейния законен вътрешен или от външен одитор в съответствие с нейните 
вътрешни финансови разпоредби и процедури. 

3. Контрол и одити 

Компетентните органи на Европейската общност изпращат всички искания за 
осъществяване на контрол или извършване на одити съгласно разпоредбите на 
член II.22 и до Генералния директор на международната организация.  
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При отправено искане, международната организация предоставя на компетентните 
органи на Европейската общност всичката налична финансова информация, 
включително финансовите отчети относно дейности, в случаите, в които последните 
са осъществени от международната организация или от подизпълнител. В 
съответствие с член 248 от Договора и разпоредбите на Финансовия регламент на 
Европейската общност, компетентните органи на Европейските общности имат 
право да извършват проверки, включително на място, по отношение на дейности, 
финансирани от Европейската общност. 

Всеки подобен одит или преглед се извършва при спазване на поверителност. 

4. Приложимо право 

Всички въпроси, свързани с тълкуването или приложението на настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, неуредени по реда на 
съдържащите се в него разпоредби, се уреждат съгласно законодателството на […]. 

5. Привилегии и имунитети 
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна 
помощ не следва да се тълкува като отказ от привилегии или имунитети, предоставени 
на [посочете наименованието на международната организация] съгласно нейните 
учредителни документи или по силата на международното право. 

 
 

3 ЕСНИ) Само за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ и 
Обединените Нации (приложимо единствено спрямо специализираните 
агенции и международните организации в рамките на системата на ООН, 
прилагащи Финансовото и административно рамково споразумение ООН−EС 
от 29 април 2003 г. (ФАРС)) 

1. Уреждане на спорове 

Всички спорове, възникнали между Комисията и [наименование на бенефициера] се 
уреждат съгласно член 14 на Финансовото и административно рамково споразумение, 
сключено на 29 април 2003 г. между Общността, представлявана от Комисията, и 
Организацията на обединените нации (в текста по-долу наречено „Споразумение“), [по 
което [наименование на бенефициера] е страна, считано от [дата]]. 

2. Сертификати за заверка на финансовите отчети и/или на методологията, контрол и 
одити 

По отношение на [наименование на бенефициера] „Споразумението за прилагане на 
клаузата за удостоверяване и заверка на администрираните от ООН операции, 
финансирани или съфинансирани от Европейската общност“, приложено към 
Споразумението, има предимство пред настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездна помощ и по-специално пред членове II.4, II.22 и II.23 от него]. 

3. Приложимо право 

Всички въпроси, свързани с тълкуването или приложението на настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, неуредени по реда на 
съдържащите се в него разпоредби, се уреждат съгласно законодателството на […]. 

4. Привилегии и имунитети 
Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна 
помощ не следва да се тълкува като отказ от привилегии или имунитети, предоставени 
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на [посочете наименованието на международната организация] съгласно нейните 
учредителни документи или по силата на международното право. 

 
 

5 ЕСНИ) Само за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ – 
преглед на проекта  

1. Препоръчително е прегледите на проекти да се осъществяват към междинната 
фаза на изпълнение и към края на проекта. 

2.   Най-малко два месеца преди датата на прегледа Комисията уведомява 
бенефициера/ите в съответствие с член 8 относно реда и условията на прегледа 
на проекта, включително ако е целесъобразно, относно срещи, чието свикване 
Комисията може да предложи и за които да поиска организирането им от страна 
на бенефициера/ите .  

Направените от бенефициера/ите разходи във връзка с прегледа на проекта са 
приемливи съгласно член ІІ, параграф 16. 

 
 

9 ЕСНИ) Само за дейности на ЕСНИ − Бенефициерът/ите, изразходвали 
средства по проекта без финансиране от ЕС (обикновено от трети страни) 

1.  Разходите на посочения/те по-долу бенефициер/и не се отчитат при определянето 
на финансовото участие на Общността:  

 ---[наименование на бенефициера] 

 ---… 

2. Посоченият/ите в предходния параграф бенефициер/и не представя/т докладите, 
описани в член II.4, и не [подлежи] [подлежат] на контрола и финансовите одити, 
посочени в член II.22. 

3.  Бенефициерът/ите, посочен/и в параграф 1, не внася/т средства в Гаранционния 
фонд.   

 
 

10 ЕСНИ) Само за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ и трети 
страни, свързани с бенефициера [съвместни изследователски звена (Unités 
Mixtes de Recherche, unités propres de recherche и т.н.), Европейски обединения 
по икономически интереси (ЕОИИ)/обединения/свързани лица] 

1. Посочените по-долу трети страни са свързани с [наименование на бенефициера]:  

 --[наименование на правния субект]. 

 ---… 

2. Бенефициерът може да начислява разходите на горепосочените трети страни при 
изпълнението на проекта, в съответствие с разпоредбите на споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ. Тези разходи не се разглеждат като 
постъпления на проекта.  
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Третите страни определят разходите за проекта mutatis mutandis в съответствие с 
разпоредбите на част Б от приложение II на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. Всяка трета страна начислява своите приемливи разходи в 
съответствие с принципите, определени в членове II.14 и II.15. Бенефициерът 
предоставя на Комисията:  

- индивидуален финансов отчет за всяка трета страна във вида, посочен в 
приложение ІV. Тези разходи не се включват в приложение ІV на бенефициера; 

- сертификати за финансовите отчети и/или за методологията за всяка трета страна, 
в съгласие със съответните разпоредби на настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездна помощ; 

- към приложение ІV на бенефициера се прилага общ финансов доклад, обобщаващ 
сумата на приемливите разходи, направени от третите страни и от бенефициера, 
указани в индивидуалните им финансови отчети.  

При представянето на отчетите за финансовото управление, упоменати в член II.4, 
бенефициерът/ите определя/т извършената работа и използваните ресурси от 
всяка трета страна, свързвайки го със съответния бенефициер. 

3. Доколко приемливи са разходите на дадена трета страна, начислени от 
бенефициера, зависи от проверките и одитите на съответната трета страна, в 
съответствие с членове II.22 и II.23. 

4. Единствен бенефициерът носи отговорност пред Общността [и пред останалите 
бенефициери за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ на 
много бенефициери] за свързаните с него трети страни. Бенефициерът гарантира, 
че всички трети страни спазват разпоредбите на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. 

 
 
30) Само за преобразуване на споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от 
ЕСНИ за един бенефициер в споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ за 
много бенефициери  
 
1. Когато проектът се изпълнява от повече от един бенефициер, бенефициерът, който 
приема и назначава главния изследовател се нарича „главен бенефициер“. В член 2.2, 
член 3, член 5.3, член 6.1, член 8 и член 11, „бенефициер“ да се чете като „главен 
бенефициер“. 
 
2. Вариантът на приложение ІІ на ЕСНИ за много бенефициери следва да се прилага към 
това споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ (виж английското издание на ОВ). 
 
3. Главният бенефициер разпределя предварителното финансиране само между 
бенефициерите, които са се присъединили към споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. Бенефициерите имат право да прехвърлят средства между самите 
себе си, доколкото работата се извършва, както е предвидено в приложение І и имат 
правото да прехвърлят бюджетни средства които ще бъдат възстановени под формата на 
еднократно плащане за участниците в СПМС1. В член 6.2 „бенефициер“ да се чете като 
„бенефициери“ . 
 

                                                 
1 СПМС: страни-партньори в международното сътрудничество 
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[ВАРИАНТ2: 4. Главният бенефициер следи за това всеки правен субект, който приема и 
назначава един или няколко членове на екипа, да се присъедини към настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ като бенефициер и да поеме правата и 
задълженията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
считано от датата на влизане на споразумението в сила, чрез подписване на формуляра 
за присъединяване (приложение ІІІ) в три оригинални екземпляра, приподписани от главния 
бенефициер.  
 

- (пълно наименование и правна форма на бенефициера) (национален 
регистрационен номер, ако има такъв), със седалище в (пълен адрес 
град/област/провинция/държава), представляван от (име на юридическия 
представител), (длъжност), или от негов/неин/техен упълномощен представител, 
(„бенефициер“), 
- (…) 
-  

Главният бенефициер изпраща на Комисията по един надлежно попълнен и подписан 
формуляр за присъединяване за всеки бенефициер най-късно 45 календарни дни след 
влизането в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. Останалите 
два подписани оригинала се съхраняват съответно: единият - от главния бенефициер, за 
да бъде на разположение за консултация при поискване от бенефициер, и другият - от 
съответния бенефициер. 
 
Ако някое от юридическите лица, определени по-горе, не успее или откаже да се 
присъедини към споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ в рамките на 
крайния срок, указан в предишния параграф, Комисията вече не е обвързана с 
предложението си към горепосоченото юридическо лице(а). Бенефициерите могат да 
предложат на Комисията, в рамките на период от време, който тя ще определи, подходящи 
решения за осигуряване на реализирането на проекта. Ще се прилага процедурата за 
изменения към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, описана в 
приложение II.] 

 
[ВАРИАНТ3: 4а. Главният бенефициер следи за това всеки правен субект, който приема и 
назначава един или няколко членове на екипа, да се присъедини към настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ като бенефициер и да поеме правата и 
задълженията, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
считано от датата, посочена във формуляра за присъединяване, чрез подписване на 
формуляра за присъединяване (приложение ІІІ) в три оригинални екземпляра, приподписани 
от главния бенефициер. 

- (пълно наименование и правна форма на бенефициера) (национален 
регистрационен номер, ако има такъв), със седалище в (пълен адрес 
град/област/провинция/държава), представляван от (име на юридическия 
представител), (длъжност), или от негов/неин/техен упълномощен представител, 
(„бенефициер“), 

- (…)] 
 

31(ЕСНИ) Само за споразумения за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ – 
Участие в гаранционния фонд  

                                                 
2 Този вариант се използва от бенефициери, които се присъединяват към споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ от началото на проекта 
3 Този вариант се използва от нови участници, които се присъединяват към споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ на по-късен етап от проекта, с изменение на споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ. 
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Без да се засяга Член 6, предвиденото в него предварително финансиране се изплаща на 
бенефициера както следва:  
 

- първа вноска от предварителното финансиране в размер на [въведете 
предвидената в член 6, параграф 1 сума, от която се изважда финансовото 
участие на бенефициера в гаранционния фонд] EUR в рамките на 45 дена след 
датата на влизане в сила на настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездна помощ 

 
 - втора вноска от предварителното финансиране в размер на [финансово 
участие на бенефициера в гаранционния фонд, въведете предвидената в член 
6, параграф 2 сума] EUR, която се прехвърля от Комисията от името на 
бенефициера в посочения в член ІІ.20 гаранционен фонд, след основаването на 
фонда от Комисията и поверяването на  финансовото му управление на 
депозитарна банка. 
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