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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  
(Помощ за гранични изследвания) 

 
[наименование на правния субект, която приема и назначава главния изследовател], 
(по-долу наречен „бенефициер“), 
 
от една страна,  
 
[наименование на главния изследовател, националност, паспорт № ХХХ], (по-долу 
наречен „главен изследовател“), 
 
от друга страна,  
 
Се споразумяха за следните положения и условия и изцяло приемат положенията, 
определени в споразумението за отпускане на бъзвъзмездна помощ (Споразумение за 
отпускане на бъзвъзмездна помощ от ЕСНИ № ХХХ), които имат същото значение в 
настоящето споразумение. 1 
 
 

1.  Обхват на споразумението  
[Този раздел съдържа най-малко следното:] 
 
Настоящото споразумение определя условията за изпълнение на проекта [„пълно 
наименование на проекта“] (по-долу наречен „проект“), както и правата и 
задълженията на главния изследовател и бенефициера. Разпоредбите на 
допълнителното споразумение, които не са в съответствие със споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ, се считат за недействителни. 
 
 
 
 
 
 

2. Права и задължения на бенефициера  
[Този раздел съдържа най-малко следното:] 
 
Бенефициерът изпълнява следните функции: 
 

1. да помага на главния изследовател в управлението на екипа и да осигурява 
административна помощ на главния изследовател, по-конкретно що се отнася 
до: 

а) своевременност и точност на финансовата информация, 

б) общо управление и отчетност на финансите, 

                                                 
1 Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ означава сключено споразумение за помощ от 
ЕСНИ за гранични изследвания, включително и неговите приложения, между бенефициера и Комисията, 
в рамките на Седма рамкова програма (7РП). 
 



 2

в) консултация по вътрешни стратегии на бенефициера и политиката 
на ЕСНИ или на Комисията, 

г) организацията на срещи по проекта, както и на общата логистика 
на проекта. 

2. да осигурява изследователска помощ на главния изследовател и членовете на 
неговия екип през цялото времетраене на проекта в съответствие с приложение 
І, и по-конкретно що се отнася до инфраструктура, оборудване, продукти и 
други услуги, необходими за провеждането на изследванията;  

 
3. да гарантира, че главният изследовател и членовете на неговия екип имат права 

на достъп на безвъзмездна основа до предходни или произтичащи знания , 
необходими за тяхната дейност по проекта, както е определено в приложение І; 

4. да гарантира адекватни договорни условия на главния изследовател, по-
конкретно що се отнася до: 

а) разпоредби за годишен отпуск, отпуск по болест и майчинство, 

б) здравословни условия и безопасност на работното място, 

в) обща система на социално осигуряване, като пенсионни права. 

6. да гарантира необходимата научна автономност на главния изследовател, по-
конкретно що се отнася до: 

 
а) избор на членове на екипа, приети и назначени от бенефициера или 
друго юридическо лице, като се имат предвид необходимите профили 
за извършване на проучването, както и подходящата реклама; 

 
б) контрол на бюджета, що се отнася до използването му за 
постигане на научните цели; 

 
в) разрешение за предаване на научни доклади в Комисията; 

 
г) разрешение за публикуване като основен автор и покана за 
съавторство единствено към онези, които значително са допринесли за 
отчетената работа. 

7. да информира главния изследовател за всяко събитие засягащо изпълнението на 
проекта или водещо евентуално до прекъсването или приключването на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ; 

8. като съблюдава приложимото национално право и споразумението на 
Комисията, да прехвърли на новия бенефициер целия проект или част от него, 
както и всяко предварително финансиране на споразумението, непокрито от 
искане за възстановяване на разходите, в случай че главният изследовател 
поиска прехвърлянето на проекта на този нов бенефициер.  Бенефициерът 
трябва да предаде валидно искане за изменение или да информира Комисията в 
случай че има възражение за прехвърлянето на проекта. 
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3. Права и задължения на главния изследовател 
[Този раздел съдържа най-малко следното:] 
 
 

Главният изследовател трябва:  
 
1. 

а) да предприеме всички необходими стъпки за ефективното наблюдение на 
научното и техническото изпълнение на проекта; 
б) да отговаря за научните доклади и да допринася ефективно за 
управлението на финансовите доклади по проекта; 
в) своевременно да информира бенефициера за всяко събитие или промяна в 
условията, което би оказало влияние върху изпълнението на споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ, между които и: 

- планирано прехвърляне на проекта на нов бенефициер;  

- всяка промяна в информацията, служила за основа за подписването на 
допълнителното споразумение, споменато в член 2 на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ; 

- всяка промяна в информацията, послужила за основа при 
предоставянето на помощта от ЕСНИ за гранични изследвания; 

- всяко лично основание, което би засегнало изпълнението на проекта. 

г) да спазва правилата за поверителност в съответствие с член ІІ.9 от 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ; 
д) да съобщава за подкрепата от Общността за помощта от ЕСНИ за 
гранични изследвания във всяка дейност, свързана с разпространение на 
информация, като свързани публикации или други медии в съответствие с член 
ІІ.12 от приложение ІІ на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ 
от ЕСНИ. 

2. главният изследовател трябва да уважава правата на интелектуална собственост на 
бенфициера по време на и след приключването на проекта; 

3.  ако главният изследовател е решил да прехвърли проекта на нов бенефициер, 
той/тя трябва да обясни на бенефициера в каква степен ще се прехвърли проекта. 
Той/тя също трябва да предложи на бенефициера начина на уреждане на 
прехвърлянето с новия бенефициер. 

4. в случай на прехвърляне проекта на нов бенефициер, главният изследовател трябва 
да представи на бенефициера декларация, в която се описват подробно резултатите 
от проведеното проучване до момента на прехвърлянето на проекта и той/тя следва 
да представи копие от тази декларация на Комисията.  

 
 
 

4. Поверителност, знания и права на интелектуална собственост 
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[Този раздел съдържа най-малко следното:] 
 
 
[Този раздел може да включва свързани договорености между бенефициера и 
главния изследовател относно правата на интелектуална собственост за периода 
на дейностите и след това, в частност достъп до предходни знания, използване на 
произтичащи знания, публикуване и поверителност. Те трябва да са съвместими с 
разпоредбите на приложение ІІ към споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ и с условията за назначаване на работа на главния изследовател.] 
 
 
 

5. Разни 
[Този раздел съдържа най-малко следното:] 
 
Към настоящото споразумение следва да се прилага законодателство на [име на 
страната]. Всички спорове възникнали във връзка с това споразумение се уреждат в 
[име на страната].  
 
Настоящото споразумение е съставено в три екземпляра, по един за всяка от страните - 
главния изследовател, бенефициера и Комисията. 
 
 
 

6. Приложения 
 
Следните приложения са неразделна част от настоящото споразумение. 
 
 споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ от ЕСНИ № ХХХ, което включва, 
наред с другото: 

• Приложение І (Описание на работата) 
• Приложение II ( Общи условия на ЕСНИ ) 

 
 
 
 
Съставено в [наименование на мястото] в три оригинални екземпляра на английски 
език 
 
За бенефициера       
 
 
Подпис на законния представител    Подпис на главния 
изследовател 
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