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СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № __________ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА [СЪКРАЩЕНИЕ] 
 

(посочете СХЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ) 
 
[Европейската общност] [Европейската общност за атомна енергия] („Общността“), 
представлявана от Комисията на Европейските общности („Комисията“),  
 
 от една страна,  
 
и (наименование на координатора и правна форма) (национален регистрационен номер, 
ако има такъв), със седалище в (пълен адрес: град/област/провинция/държава), 
представляван от (име на юридическия представител), (длъжност) [и/или (име на юридическия 
представител), (длъжност)], или от негов/неин/техен упълномощен представител, 
бенефициерът в качеството си на координатор на консорциума („координаторът“)1, 
(„бенефициер № 1“), 
 
 от друга страна,  
 
СЕ СПОРАЗУМЯХА относно следните положения и условия, включително и тези в следните 
приложения, които представляват неразделна част от настоящото споразумение за отпускане 
на безвъзмездна помощ („споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ“). 
 

 Приложение I  - Описание на работата [Съвместна програма за дейности (само 
за мрежите за високи научни  постижения)] 

 Приложение II  - Общи условия (препратка към версията на ОВ на английски 
език) 

 Приложение III  - [Конкретни разпоредби, свързани с [тази схема на финансиране 
или дейност], публикувани в (препратка към версията на ОВ на 
английски език)][не се прилага] 

 [Приложение IV - Формуляр A – Присъединяване на бенефициери към 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, публикуван в 
(препратка към версията на ОВ на английски език)] 

 [Приложение V - Формуляр Б – Молба за присъединяване на нов бенефициер към 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, публикуван в 
(препратка към версията на ОВ на английски език)] 

 [Приложение VI - Формуляр В – Финансова обосновка за всяка схема на 
финансиране, публикуван в (препратка към версията на ОВ на 
английски език)] 

 [Приложение VII - Формуляр Г – Техническо задание за удостоверението за 
финансовите отчети и формуляр Д - Техническо задание за 
удостоверението за методологията, публикувани в (препратка към 
версията на ОВ на английски език)] 

                                                 
1 ЗАБЕЛЕЖКА: При изследователска дейност в полза на конкретни групи (включително кооперативни изследвания 
и колективни изследвания ) в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ трябва да бъде посочен видът 
на участника: организация за изследвания и технологично развитие (ИТР)/ малко или средно предприятие/ 
корпоративна група/организация на гражданското общество. 
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Член 1 – Присъединяване на други бенефициери към споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ  
 
1. Координаторът следи за това всяко юридическо лице, посочено по-долу, 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 която споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ влиза в сила, чрез подписване на формуляр A в три оригинални 
екземпляра, приподписани от координатора.  
 

- (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) [и/или (име на юридическия представител), (длъжност)], или от 
негов/неин/техен упълномощен представител, („бенефициер № 2“), 
- (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) [и/или (име на юридическия представител), (длъжност)], или от 
негов/неин/техен упълномощен представител, („бенефициер № 3“), 
- (…) 

 
Всички бенефициери заедно образуват консорциума („консорциум“).  
 
2. Координаторът изпраща на Комисията по един надлежно попълнен и подписан формуляр 
A 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 оригинал - от координатора, за да бъде представен за справка при 
поискване от бенефициер, и другият - от съответния бенефициер. 
 
3. 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). Консорциумът може да предложи 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. 
 
4. [Приема се, че бенефициерите са сключили споразумение за консорциум („споразумение за 
консорциум“) относно вътрешната организация на консорциума.]2 
 
Член 2 – Обхват  
 
Общността реши да отпусне финансова помощ за реализирането на проекта, описан в 
приложение I, наречен [наименование на проекта (съкращение)] („проект“) в рамките на 
[наименование на конкретната ИТР програма] и при условията, изложени в настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ. 

                                                 
2   ЗАБЕЛЕЖКА: Това изречение не се използва в случаите, когато споразумението за консорциум не е 

задължително съгласно поканата за предложения. 
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Член 3 – Продължителност и начална дата на проекта 
 
Продължителността на проекта е [въведете число] месеца, считано от [първо число на месеца 
след влизането в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ] [въведете 
определената начална дата3] [действителната начална дата, оповестена от 
координатора/бенефициера, която трябва да бъде в рамките на [въведете число] месеца от 
датата, на която споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ влиза в сила] (наричана 
по-нататък „начална дата“). 
 
Член 4 – Отчетни периоди и език на докладите 
 
Проектът е разделен на отчетни периоди със следната продължителност: 
 
 - P1: от месец 1 до месец X 
 - P2: от месец X+1 до месец Y 
 - P3: от месец Y+1 до месец Z 
 - (…) 
 - [финален]: от месец [N+1] до последния месец от проекта 
 
Всички доклади и документи, когато е приложимо, които се изискват от настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, трябва да бъдат на [въведете езика]. 
 
 
Член 5 – Максимален размер на финансовото участие на Общността 
 
1. Максималният размер на финансовото участие на Общността за проекта е [въведете 

сумата] EUR ([въведете сумата с думи] еуро). Действителното финансово участие на 
Общността се изчислява в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездна помощ.  

 
2. Подробни данни за финансовото участие на Общността се съдържат в приложение I към 

настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, което включва: 
 
- таблица на предвиденото разпределение на бюджета и финансовото участие на 

Общността по дейностите, които ще бъдат извършвани от всеки от бенефициерите в 
рамките на проекта. Бенефициерите имат право да прехвърлят средства между различните 
дейности и между самите себе си, доколкото работата се извършва, както е предвидено в 
приложение I. 

 
- [таблица за всеки бенефициер, в която се определят средствата, които ще бъдат 

възстановени под формата на еднократно плащане. Бенефициерите нямат право да 
прехвърлят финансовото участие на Общността към частта, която ще бъде възстановена 
под формата на еднократно плащане. Последното не се отнася за бенефициерите от 
държавите-партньори в рамките на международно сътрудничество.]4 

                                                 
3  ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите, когато началната дата на проекта е преди подписването на споразумението за 

отпускане на безвъзмездна помощ от двете страни, т.е. преди влизането му в сила, съгласно член 112 от 
Финансовия регламент, е необходимо консорциумът да бъде в състояние да демонстрира необходимостта от 
започване на дейността преди подписването на споразумението. Във всички случаи началната дата на 
проекта не може да предшества датата на подаване на предложението. 

4  ЗАБЕЛЕЖКА: Това тире се използва само в случаите, когато част от безвъзмездната помощ се 
възстановява под формата на еднократно плащане, с фиксирана ставка (различно от непреките разходи) 
(включително размер на единичните разходи) или комбинация от тях. 
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3. Банковата сметка на координатора, към която се правят всички плащания от финансовото 

участие на Общността, е: 
  Наименование на титуляра на сметката: 
 Наименование на банката: 
 Данни за банковата сметка: IBAN/сорт код и номер 

 
Член 6 – Предварително финансиране  
 

В рамките на 45 дни след датата на влизане в сила на настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездна помощ, на координатора се изплаща предварително 
финансиране от [въведете сумата] EUR ([въведете сумата с думи 5] еуро). 
Координаторът разпределя предварителното финансиране само между бенефициерите, 
които са се присъединили към споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, и то 
след като към споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ са се присъединили 
минималният брой бенефициери, изискван в Правилата за участие, както е упоменато в 
поканата за представяне на предложения, към която се отнася проектът. 
 
С настоящото бенефициерите дават съгласието си сумата от [въведете сумата] EUR 
([въведете сумата с думи] еуро), съответстваща на приноса им към Гаранционния фонд, 
упоменат в член II.20 и представляваща [5%] от максималното финансово участие на 
Общността, упоменато в член 5, параграф 1, да бъде прехвърлена от Комисията на тяхно 
име от предварителното финансиране в Гаранционния фонд. Независимо от това се счита, 
че бенефициерите са получили пълното предварително финансиране, упоменато в първо 
тире и ще трябва да го оправдаят в съответствие със споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ. 

 
Член 7 – Специални клаузи  
 
 [Към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ не се прилагат 
специални клаузи.] 
 
 [Към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ се прилагат следните 
специални клаузи:] 
 
Член 8 – Комуникация 
 
1. Всяко съобщение или искане, засягащо споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ, трябва да съдържа номера на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
характера на искането или съобщението и подробности за него и да бъде подадено на следните 
адреси: 
 
 За Комисията: Комисия на Европейските общности 
       Генерална дирекция [наименование] 
       [B-1049 Brussels 
       [Belgium] [Luxembourg] 
 
 За координатора: [име на лицето за контакт] 
       [адрес за контакт] 
 
                                                 
5  ЗАБЕЛЕЖКА: Предназначението на тази сума е да осигури на бенефициерите касова наличност между 

отделните периоди и тя ще бъде съгласувана по време на преговорите. Като пример може да се посочи, че за 
проекти с повече от 2 периода, тази сума може да бъде около 160% от средната стойност на 
финансирането за период (средна стойност = общата вноска на ЕО / брой периоди).    
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2. За прехвърляне на информация или документи в електронен вид се използват следните 
адреси: 
 
 За Комисията:  

 За координатора:  
 

3. В случай на отказ да бъде прието съобщението или при отсъствие на получателя 
бенефициерът или консорциумът, в зависимост от случая, се считат за уведомени на датата на 
последното изпращане, ако уведомлението до координатора е изпратено на един от адресите, 
упоменати в параграфи 1 и 2, и до неговия законен представител. Другите бенефициери се 
смятат за уведомени, ако уведомлението е изпратено на адреса, упоменат в член 1, параграф 1. 
  
4. Всяко съобщение или искане, засягащо обработката на лични данни (Член II.13), се 
изпраща, като се използва(т) адреса(ите) на Комисията, определен(и) в параграфи 1 и 2, до 
висшия административен служител, отговарящ за обработката: началник отдел (службата, 
носеща отговорност). 

 
Член 9 – Приложимо законодателство и компетентен съд 
 
Финансовото участие на Общността е помощ от бюджета за изследвания на Общността, с 
цел реализирането на Седмата рамкова програма (7РП), задължението за изпълнението на 
която пада върху Комисията. Следователно настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездна помощ се управлява от условията на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ, законодателството на Общността, имащо отношение към 7РП, 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет и правилата за прилагането му и други 
закони на Общността, както и на второ място законодателството на [страната, в която 
се намира седалището на компетентното длъжностно лице, носещо отговорност 
според вътрешните правила за изпълнението на общия бюджет на Европейските 
общности]. 
 
Освен това бенефициерът е уведомен и съгласен, че Комисията може да вземе решение да 
наложи парични задължения, които са приложими в съответствие с член 256 от Договора за 
създаване на Европейската общност и членове 164 и 192 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия.  
 
Без да се засяга правото на Комисията да приема пряко упоменатите в предишния параграф 
решения за възстановяване на суми, Първоинстанционният съд или при обжалване Съдът на 
Европейските общности имат изключителна юрисдикция да изслушват всички спорове между 
Общността и даден бенефициер относно интерпретирането, прилагането или валидността на 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ и валидността на решението, 
упоменато във втория параграф. 
 
Член 10 – Прилагане на разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ 
 
Всички разпоредби на тази част на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ имат 
предимство пред разпоредбите на приложенията. Разпоредбите на приложение III имат 
предимство пред разпоредбите на приложение II, а разпоредбите на тези две приложения имат 
предимство пред разпоредбите на приложение I. 
 
Специалните клаузи, посочени в член 7, имат предимство пред всички останали разпоредби от 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ. 
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Член 11 – Влизане в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ 
 
Настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ влиза в сила след 
подписването му от координатора и от Комисията, в деня на поставянето на последния 
подпис. 
 
Съставено в два оригинални екземпляра на [език]. 
 

За координатора съставено в [въведете мястото на подписване]: 
 
Наименование на юридическото лице: 
Наименование на юридическия представител: 
Печат на организацията (ако е приложимо): 
 
Подпис на юридическия представител: 
Дата: 
 
 
 

За Комисията съставено в [Брюксел][Люксембург]: 
 

Наименование на юридическия представител: 
 

 
Подпис на юридическия представител:  
Дата: 


