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1. УЧАСТИЕ НА СИЦ 

1. [Съюзът] [Евратом] изпълнява част от проекта чрез своя Съвместен изследователски 
център (СИЦ) при следните условия: 

а)   За целите на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства СИЦ се 
счита за изследователска организация. 

б)  За целите на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства СИЦ се 
счита за бенефициер. Той притежава същите права и задължения както правата и 
задълженията на останалите бенефициери и е член на консорциума, посочен в член 1, 
параграф 1. 

в) Сума в размер на [посочва се сумата] EUR [посочва се сумата словом евро] от 
предварителното финансиране съгласно член 6 се заделя от Комисията в полза на СИЦ. 

Съвместният изследователски център дава съгласието си Комисията да прехвърли от 
името на СИЦ сумата в размер на [посочва се сумата] EUR ([посочва се сумата словом] 
евро), отговаряща на финансовото участие на бенефициерите в Гаранционния фонд 
съгласно член II.20 и представляваща [5 %] от максималното финансово участие на 
[Съюза] [Евратом], предназначено за СИЦ, както е посочено в приложение I, от тази част 
на предварителното финансиране към Гаранционния фонд. 

г) В допълнение към документите, упоменати в член II.4, консорциумът посочва на 
Комисията размера на всяко от плащанията съгласно член II.6, букви б) и в), които 
Комисията трябва да прехвърли в полза на СИЦ. 

д) Настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства е с приоритет пред 
всички споразумения за консорциум, подписани от Комисията, представлявана от СИЦ. 

 

2. Отношенията между ГД […] и СИЦ в рамките на Комисията се уреждат чрез административна 
договореност, както е упоменато в приложение […] към споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, без да се засягат правата на останалите бенефициери. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ (общо правило)  

1. Арбитраж 

а. 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 безвъзмездни средства), възникнали във връзка със 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, които не могат да бъдат 
уредени по взаимно съгласие, се отнасят до арбитражен комитет в съответствие с 
описаната по-долу процедура.  

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

Въз основа на съвместна договореност и 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 се споразумеят за един 
единствен арбитър.  
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в. В рамките на един месец, считано от датата на назначаване на третия арбитър, страните 
се споразумяват за мандата на арбитражния комитет, включително за процедурата. 

г. Арбитражното производство се провежда в Брюксел. 

д. Арбитражният комитет прилага разпоредбите на споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. Арбитражният комитет излага подробно мотивите за решението 
си в самото арбитражно решение. 

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

ж.  Арбитражният комитет разпределя разходите между страните, включително всички 
приемливи суми, похарчени от страните по арбитражно производство, уредено от 
настоящите клаузи. 

2. Сертификати относно финансовите отчети и/или за методиката  

Във връзка с член II.4, параграф 4 сертификатите относно финансовите отчети и/или за 
методиката, които трябва да се предоставят от международна организация, могат да бъдат 
изготвени от нейния обичаен вътрешен или от външен одитор в съответствие с нейните 
вътрешни финансови разпоредби и процедури. 

3. Проверки и одити 

Компетентните органи на Европейския съюз изпращат до генералния директор на 
международната организация всички искания за извършване на проверки или одити съгласно 
разпоредбите на член II.22.  

При поискване международната организация предоставя на компетентните органи на 
Европейския съюз цялата съответна финансова информация, включително финансовите 
отчети относно дейности, осъществени от международната организация или от 
подизпълнител. В съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз и съгласно Финансовия регламент на Европейската общност компетентните органи на 
Европейския съюз имат право да извършват проверки, включително на място, по отношение 
на дейности, финансирани от Европейския съюз или Евратом. 

Всички форми на контрол или одит се извършват при зачитане на принципа на 
поверителността. 

4. Приложимо право 
Без да се засягат разпоредбите на приложимото на субсидиарна база право, посочено в член 
9, параграф 1, настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се урежда 
субсидиарно от [правото на (посочва се съответната държава-членка или държава от ЕАСТ)].  
 

5. Привилегии и имунитети 

Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 
не следва да се тълкува като отказ от привилегии или имунитети, предоставени на [посочва се 
наименованието на международната организация] съгласно нейните учредителни документи 
или по силата на международното право. 

 

3.  ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ (приложимо единствено спрямо специализираните агенции и 
международните организации в рамките на системата на ООН, прилагащи Финансовото и 
административно рамково споразумение ООН-ЕО от 29.4.2003 г. (ФАРС) 

1. Уреждане на спорове 
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Всички спорове, възникнали между Комисията и [наименование на бенефициера], се уреждат 
съгласно член 14 от Финансовото и административно рамково споразумение, сключено на 
29.4.2003 г. между Общността, представлявана от Комисията, и Организацията на 
обединените нации (наричано по-долу „споразумението ФАРС“), по което [наименование на 
бенефициера] е страна, считано от [дата]. 

2. Сертификати относно финансовите отчети и/или методиката, проверки 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 ФАРС, има 
предимство спрямо настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и по-
специално спрямо член II.4, параграф 4 и членове II.22 и II.23 от него. 

 

[3. Приложимо право 
Независимо от субсидиарно приложимото право, посочено в член 9, параграф 1, настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се урежда от правото на [посочва се 
съответната държава-членка или държава от ЕАСТ] [и, когато е приложимо, правилата на 
съответните международни организации, общите принципи на правото на международните 
организации и правилата на международното право].  

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

 

4. КООРДИНАЦИОННИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ (КСД) ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ С ЕДИН ЕДИНСТВЕН БЕНЕФИЦИЕР  

В настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и в приложенията към него, 
„бенефициери“, „консорциум“ или „координатор“ следва да се тълкуват като препратки към 
„бенефициера“. 

 

5. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА  

1. Преглед на проекта се осъществява [на междинен етап на изпълнение] [и/или при 
приключване на проекта]. 

2. Най-малко два месеца преди датата на прегледа Комисията уведомява консорциума в 
съответствие с член 8 относно реда и условията на прегледа на проекта, включително при 
необходимост може да предложи да свика среща или да поиска от консорциума да организира 
такава. [Комисията изисква от всички бенефициери да присъстват на тези срещи в 
съответствие с член II.3, буква з).] 

Разходите на консорциума във връзка с прегледа на проекта се считат за приемливи в 
рамките на дейността, упомената в член II.16, параграф 5. 

3. При прегледа на проекта се отчитат задоволителното изпълнение на заложените резултати, 
приключването на етапите, изброени в приложение I, както и напредъкът, отчетен в 
периодичния доклад за разглеждания отчетен период. 
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6. ЗАКЪСНЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА НА СУМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ 

Без да се засягат разпоредбите на член 6, сумата за предварително финансиране се изплаща не 
по-рано от 45 дни преди началната дата на проекта. 

 

7. ПРЕДЕЛНА СТОЙНОСТ НА СТАВКИТЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗА НЯКОИ БЕНЕФИЦИЕРИ И 
ДЕЙНОСТИ 

Без да се засяга член II.16, максималната ставка на възстановяване в полза на [наименование на 
бенефициера/бенефициерите] във връзка с [изследователски и технологични развойни 
дейности] [и] [демонстрационни дейности], [и] [други дейности] може да достигне [посочва се 
процент % (< от дадения в член II.16)]. 

 

8. БЕНЕФИЦИЕРИ, ПОЛЗВАЩИ ФИКСИРАН ПРОЦЕНТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В 
РАЗМЕР ПОД 20 % 
Без да се засягат разпоредбите на член II.15, процентът на административните разходи на 
бенефициера [наименование] се определя на [х<20%] от общите преки приемливи разходи, с 
изключение на неговите преки приемливи разходи за подизпълнители и разходите за 
предоставените от трети страни ресурси, които се ползват извън работните помещения на 
бенефициера. 

 

9. БЕНЕФИЦИЕРИ, ИЗРАЗХОДВАЛИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТА БЕЗ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС ИЛИ 
ЕВРАТОМ (напр. в общия случай от трети държави) 

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

  ---[наименование на бенефициера] 

2. Част Б от приложение ІІ, с изключение на член ІІ.23 и член ІІ.25, параграфи 2 и 3, както и 
всякакви други финансови разпоредби и разпоредби, свързани с плащанията, съдържащи се в 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, не се прилагат за посочения/те в 
предходния параграф бенефициер/и. По-специално, посоченият/ите бенефициер/и не са 
задължени да представя/т докладите, посочени в член II.4, параграф 1, буква в) и в член ІІ.4, 
параграф 4, и не [подлежи] [подлежат] на проверките и финансовите одити, посочени в член 
II.22. 

3. Когато предоставя/т услуги или ресурси на друг бенефициер, този/тези бенефициер/и се 
счита/т за трета/и страна/и във връзка с прилагането на член ІІ.3, букви в) и г). 

 

10. ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С БЕНЕФИЦИЕРА [Съвместни изследователски звена (Joint 
Research Units, 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] 

 ---[наименование на правния субект] 

2. Този бенефициер може да начислява разходите на горепосочените трети страни при 
изпълнението на проекта в съответствие с разпоредбите на споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства. Тези разходи не се разглеждат като постъпления по проекта.  
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Третите страни определят разходите за проекта mutatis mutandis в съответствие с 
разпоредбите на част Б от приложение II към споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства. 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 във формуляр В. 
Тези разходи не се включват във формуляр В на бенефициера; 

- сертификати относно финансовите отчети и/или за методиката за всяка трета страна 
съгласно съответните разпоредби на настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства; 

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

При представянето на докладите, упоменати в член II.4, консорциумът посочва извършената 
работа и използваните ресурси от всяка трета страна, като ги отнася към съответния 
бенефициер. 

3. Приемливостта на разходите на дадена трета страна, начислени от бенефициера, подлежи на 
проверки и одити на съответната трета страна съгласно членове II.22 и II.23. 

4.  Единствен бенефициерът носи отговорност пред [Съюза][Евратом] и пред останалите 
бенефициери за свързаните с него трети страни. Бенефициерът гарантира, че всички трети 
страни спазват разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 

 

11.  За ЕС — УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА, ИЗИСКВАНО В СЛУЧАЙ НА ПЛАНИРАНО 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И/ИЛИ ПЛАНИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЛИЦЕНЗИЯ 

1. В случаите, в които бенефициер възнамерява да прехвърли собствеността върху 
произтичащи знания и/или да предостави изключителна лицензия относно произтичащи 
знания на трета страна със седалище в трета държава, която не е страна по Седмата 
рамкова програма, за срока на изпълнение на проекта, както и за срок от Х1 години след 
неговото приключване, той уведомява Комисията не по-късно от 90 дни преди датата на 
планираното прехвърляне на собствеността или предоставяне на лицензия. 
Уведомлението може да се отнася единствено до съществуващи и конкретно определени 
произтичащи знания. То трябва да съдържа достатъчно данни по отношение на 
произтичащите знания, планирания приобретател или лицензополучател, както и 
(потенциалното) ползване на произтичащите знания и възможните права на достъп до тях. 
Освен това трябва да бъде включена обоснована оценка на планираното прехвърляне на 
собственост или предоставяне на лицензия по отношение на въздействието му върху 
конкурентоспособността на европейската икономика, съответствието му с етичните принципи и 
неговите последици върху въпросите по сигурността. 

Комисията има право по всяко време да уведоми бенефициера относно непълнотата на 
полученото уведомление или да изиска допълнителна информация. Прехвърлянето на 
собственост или предоставянето на лицензия не може да бъде осъществено преди 
Комисията да има възможност да отправи възражение в срока, посочен в следващия 
параграф. 

2. Комисията има право да отправи възражение срещу планирано прехвърляне на собственост 
върху произтичащи знания или предоставяне на изключителна лицензия относно 

                                                 
1 Подлежащи на определяне съгласно областта на изследователския проект, неговите цели и 
очакваните резултати. 
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произтичащи знания в срок от 60 дни, считано от датата на получаване на изчерпателно 
уведомление или — ако е приложимо — от датата на получаване на изисканата допълнителна 
информация, ако счете, че планираното прехвърляне на собственост или предоставяне на 
изключителна лицензия не е в интерес на развитието на конкурентоспособността на 
европейската икономика или е несъвместимо с етични принципи или със съображения за 
сигурността. 

В тези случаи прехвърлянето на собственост или предоставянето на лицензия се отлага до 
момента, в който Комисията изрази удовлетворение, че ще бъдат предприети необходимите 
предпазни мерки, и даде писмено разрешение за прехвърляне на собствеността или за 
предоставяне на лицензия. 
 

[Само за споразумения за отпускане на безвъзмездни средства на няколко бенефициера, ако е 
необходимо 
 3. Независимо от член ІІ.27, параграф 4, член ІІ.32 параграф 8 и горепосочения параграф 2 

Комисията не отправя възражение срещу планирано от бенефициери, които не получават 
финансова подкрепа от Съюза, прехвърляне на собственост върху произтичащи знания или 
предоставяне на изключителна лицензия относно произтичащи знания, ако това планирано 
прехвърляне на собственост или предоставяне на лицензия се отнася до произтичащи 
знания, генерирани от тях. Тези планирани прехвърляния или предоставяния също така не се 
включват в уведомлението до Комисията, посочено в параграф 1 по-горе.] 
 

11а  За ЕВРАТОМ — УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА, НЕОБХОДИМО В СЛУЧАЙ НА 
ПЛАНИРАНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И/ИЛИ ПЛАНИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ЛИЦЕНЗИЯ 

1. В случаите, в които бенефициер възнамерява да прехвърли собствеността върху 
произтичащи знания и/или да предостави лицензия относно произтичащи знания на трета 
страна със седалище в трета държава, която не е страна по Седмата рамкова програма, за 
срока на изпълнение на проекта, както и за срок от Х1 години след неговото приключване, той 
трябва да изпрати уведомление до Комисията не по-късно от 90 дни преди датата на 
планираното прехвърляне на собствеността или предоставяне на лицензия. Изискването за 
изпращане на това допълнително уведомление не е валидно обаче за прехвърляне на 
собственост или предоставяне на лицензия от страна на бенефициери, които не получават 
финансова подкрепа от Евратом, ако планираното прехвърляне на собственост или 
предоставяне на лицензия се отнася до произтичащи знания, генерирани от тях. 

Уведомлението може да се отнася единствено до съществуващи и специално определени 
произтичащи знания. То трябва да съдържа достатъчно данни по отношение на 
произтичащите знания, планирания приобретател или лицензополучател, както и 
(потенциалното) ползване на произтичащите знания и възможните права на достъп до тях. 
Освен това трябва да бъде включена обоснована оценка на планираното прехвърляне на 
собственост или предоставяне на лицензия по отношение на въздействието му върху 
конкурентоспособността на европейската икономика, съответствието му с етичните принципи и 
неговите последици с оглед на интересите на отбраната на държавите-членки по смисъла на 
член 24 от Договора за учредяване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). 

Комисията има право по всяко време да уведоми бенефициера относно непълнотата на 
полученото уведомление или да изиска допълнителна информация. Прехвърлянето на 
собственост или предоставянето на лицензия не може да бъде осъществено преди 
Комисията да има възможност да отправи възражение в срока, посочен в следващия 
параграф. 

2. Комисията има право да отправи възражение срещу планирано прехвърляне на собственост 
върху произтичащи знания или предоставяне на лиценз относно произтичащи знания в срок 
от 60 дни, считано от датата на получаване на изчерпателно уведомление или — ако е 
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приложимо — от датата на получаване на изисканата допълнителна информация, ако счете, 
че планираното прехвърляне на собственост или предоставяне на изключителна лицензия не 
е в интерес на развитието на конкурентоспособността на европейската икономика или е 
несъвместимо с етични принципи или с интересите на отбраната на държавите-членки по 
смисъла на член 24 от Договора за учредяване на Европейската общност за атомна енергия 
(Евратом). 

В тези случаи прехвърлянето на собственост или предоставянето на лицензия се отлага до 
момента, в който Комисията изрази удовлетворение, че ще бъдат предприети необходимите 
предпазни мерки и даде писмено разрешение за прехвърляне на собствеността или за 
предоставяне на лицензия. 

  

12.  ЛИПСА НА ПРАВА НА ДОСТЪП ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА  

Към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства не се прилага параграф 3 
от член II.34 по отношение на правата на достъп на свързани лица. 

 

13.  ЕТИЧНИ ПРАВИЛА  

1.  Бенефициерите трябва да зачитат етичната рамка на Седмата рамкова програма, 
разпоредбите на приложимото законодателство в тяхната цялост, както и такива по реда на 
бъдещи нормативни актове и на специфични програми в обхвата на Седмата рамкова 
програма в областите „Сътрудничество“, „Идеи“, „Хора“ и „Възможности“ (2007—2013 г.) и 
„Евратом“ (2007—2011 г.)2. 

2. В рамките на настоящия проект бенефициерите се задължават да не провеждат изследвания, 
свързани със следните дейности: 

а) изследователски дейности, целящи клониране на човешки същества за репродуктивни 
цели; 

б) изследователски дейности, целящи изменение на генетичното наследство на човека и 
способни да превърнат тези изменения в наследствени, както и; 

в) изследователски дейности, насочени към създаването на човешки ембриони единствено с 
изследователска цел или с цел получаване на стволови клетки, включително чрез 
пренасяне на ядра на соматични клетки. 

 

14.  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЕМБРИОНИ И 
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ЧОВЕШКИ ЕМБРИОНИ  

Бенефициерите информират Комисията в писмена форма относно всички изследователски 
дейности, които могат да включват използването на човешки ембриони или стволови клетки от 
човешки ембриони, освен ако тези дейности не са изрично одобрени съгласно разпоредбите на 
приложение I към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Забранено е 
провеждането на такива изследвания без предварителното писмено съгласие на Комисията. 
Комисията предоставя разрешение относно горното съгласно своите вътрешни процедури. В 
случай на отказ за предоставяне на разрешение Комисията не финансира такива изследвания 
като част от проекта и има право да прекрати споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства, ако работата по проекта не може да продължи без тези изследвания. 

 
                                                 
2 Решения на Съвета във връзка със специфични програми: 2006/971/ЕО относно „Сътрудничество“, 
2006/972/ЕО относно „Идеи“, 2006/973/ЕО относно „Хора“, 2006/974/ЕО относно „Възможности“ и 
2006/976/Евратом относно „Евратом“. 
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15.  ЕТИЧЕН ПРЕГЛЕД  
1. Бенефициерът/ите предоставя/т на Комисията писмено потвърждение, че е/са получил/и 

положително/и становище/а от съответния/ите комитет/и по етика, както и, ако е приложимо, 
одобрение/я от компетентния/ите национален/ни или местен/ни регулаторен/ни орган/и в 
държавата, в която ще се провеждат изследванията, преди извършването на одобрени от 
Комисията изследвания, за които се изисква получаването на такива становища или 
одобрения. До Комисията трябва да се изпрати и копие от официалното одобрение от страна 
на съответните национални или местни комитети по етика.  

 
[2. В случаите, когато етичните прегледи се извършват от Комисията, бенефициерът/ите 

трябва да гарантира/т, че изследователските дейности, които се извършват в рамките 
на проекта, изцяло отговарят на следните допълнителни изисквания, формулирани в 
резултат на етичния преглед: 

 
Свободен текст, съдържащ ясни оперативни заключения, формулирани в резултат на 
етичния преглед.] 

 

16.  КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (конкретно за биомедицински изследвания с човешки същества) 

1. Бенефициерът/ите предоставя/т на Комисията декларация, че е/са получил/и 
положително/ни становище/а от съответния/ите комитет/и по етика, както и, ако е необходимо, 
разрешение от компетентния/те национален/ни орган/и в съответната държава, преди 
началото на биомедицински изследвания с човешки същества.  

 
2. (За биомедицинските изследвания с човешки същества, включително клинични или други 

изследвания) Комисията не може да бъде считана за спонсор на клинични изпитвания по 
смисъла на Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. 
относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки относно прилагането на добрата клинична практика при провеждането на 
клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба.  

 
Имената на всички такива спонсори се посочват в приложение I.  

 
Приложение I съдържа и списък на имената на лицата или наименованията на организациите, 
отговорни за започването, координацията и наблюдението на изпитванията по отношение на 
всички изследвания, попадащи извън обхвата на Директива 2001/20/ЕС. 

 

17.  СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА БЕЗПЛАТЕН 
ДОСТЪП ЧРЕЗ СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ДО НАУЧНИ УСЛУГИ 

А: Задължения по изпълнението 
В допълнение към задължението за изпълнение на останалите разпоредби на настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства бенефициерът, отговорен за 
предоставянето на достъп до инфраструктура/и или инсталация/и съгласно посоченото в 
приложение I — т.е. доставчикът на достъп — се задължава: 
а) да предоставя чрез съобщителни мрежи безплатен достъп до научните услуги, описани в    

приложение І; 
б) да подлага на периодична оценка услугите, които се предлагат на научната общност, като тази 

оценка се извършва от външен съвет, състоящ се от международни експерти в съответната 
област, назначени от консорциума с писменото съгласие на Комисията.  
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Б: Финансови разпоредби 
Финансовата подкрепа на [Съюза] [Евратом] за разходите за достъп не надвишава 20 % от 
оперативните разходи по инсталацията, осигуряваща достъпа за цялото времетраене на 
проекта, като се изключват всички вноски в капиталови инвестиции по инфраструктурата. 

 

18.  ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Определения 
В допълнение към определенията , посочени в член II. 1, по отношение на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства се прилагат следните определения: 
 
Свързаност: означава набор от една или повече електрически вериги, позволяващи 
предаването на дуплексни потоци данни между зададени крайни точки, както е посочено в 
приложение I. 
 
Услуги за осигуряване на свързаност: означава всички други дейности, предвидени в член 
II.16, за осигуряване на свързаност. 

 
Финансови разпоредби 

По изключение от разпоредбите на член II.16, за целите на непрекъснатото предоставяне и 
оптимизиране на услугите за осигуряване на свързаност, както е посочено в приложение I, 
максималната ставка на възстановяване на разходите се определя в размер на 50 % от 
размера на приемливите разходи. 

 

19.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ЗА ИНТЕГРИРАЩИ 
ДЕЙНОСТИ/ИНФРАСТРУКТУРИ И ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА 

Възстановяването на непреките разходи за координационни и спомагателни дейности, с 
изключение на разходите във връзка с управлението на тези дейности, е ограничено до максимум 
7 % от преките приемливи разходи за тези дейности, с изключение на преките приемливи разходи 
за подизпълнители и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които се ползват извън 
работните помещения на бенефициера. 

 

20.  ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА СУМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ (специално за ГД 
„Енергетика и транспорт“) 

Независимо от разпоредбите на член 6, сумата за предварително финансиране се превежда по 
сметка на координатора в срок от 45 дни, считано от датата, на която Комисията е информирана 
относно присъединяването към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства на 
всички бенефициери, посочени в член 1, параграф 1. 

 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по 7РП — списък на специалните клаузи 
Версия 8, 14.11.2011 г. 

 13

21.  КЛАСИФИЦИРАНИ ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ3 (специално за 
проектите, свързани със сигурността) 
Когато се използва класифицирана информация за предходни знания или се планира 
получаването на такава информация като произтичащи знания, или тя се генерира понастоящем 
като произтичащи знания, както и при необходимост от лицензии за износ или трансфер с оглед 
прехвърлянето на опасни материали или вещества4, или когато дадена тема подлежи на 
специални правни ограничения във връзка с националната или европейската сигурност, към 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се прилага Писмо относно аспектите на 
сигурността (ПАС), което съставлява неразделна част от приложение I. 

 
22.  ТРЕТИРАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ 

ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ (специално за проекти, свързани със сигурността) 
1. Всеки бенефициер изпълнява изискванията във връзка със сигурността, предписани в 

Писмото относно аспектите на сигурността (ПАС), съдържащо се в приложение I към 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В случай на неизпълнение 
на това задължение Комисията има право да прекрати споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства или участието на бенефициера/ите съгласно член II.38. Подобни 
действия не засягат предприемането на допълнителни правни действия 

 
2. Писмото относно аспектите на сигурността е в сила за целия срок на проекта.  

 
3. Бенефициерите по настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 

информират Комисията чрез координатора относно всички промени в изискванията, 
свързани със сигурността, настъпили по време на осъществяването на проекта. Тези промени 
се отразяват в ПАС чрез изменение съгласно правилата относно измененията на приложение 
I. 

 
4. В случай че даден бенефициер не е в състояние да изпълни завишени изисквания във връзка 

със сигурността, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се прекратява. 

5. Бенефициерите гарантират, че всички подизпълнители или трети страни изпълняват 
изискванията за сигурност, посочени в Писмото относно аспектите на сигурността.  

 

23.  ДЕЙНОСТИ, ЦЕЛЯЩИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИСОКОНАДЕЖДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ С 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ (специално за 
проектите, свързани със сигурността) 

Без да се засягат разпоредбите на член II.16, параграф 1 по отношение на изследователските и 
технологичните развойни дейности, свързани със сигурността, максималният размер на 
финансовото участие на Съюза може да достигне максимум 75 % от общия размер на 

                                                 
3 „Опасни материали“ означава чувствителни или вредни материали или вещества, които при широко 
разпространение биха могли да увредят или застрашат общественото здраве или безопасността на 
гражданите или околната среда, или да се отразят отрицателно на националните интереси в сферата на 
сигурността на съответните държави, или да породят риск от друг характер, включително стоки с 
много опасен потенциал, и съответно работата с които и транспортирането им подлежат на специални 
правила за сигурност и безопасност на национално, съюзно и международно ниво — напр. 
чувствителни или опасни материали в сферата на биологичните, химичните, ядрените, 
радиоактивните или експлозивните материали. 
 
4 „Вещества“ означава химически елементи и техните съединения, както съществуват в природата или 
са произведени в промишлеността, съгласно определението в Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 
юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни 
вещества и препарати (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201—203). 
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приемливите разходи на всички бенефициери при разработването на възможности в области със 
силно ограничен пазар и риск от „пазарен неуспех“, както и при ускореното разработване на 
оборудване в отговор на нови заплахи.  
 

24.  ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОИЗТИЧАЩИ ЗНАНИЯ ИЗВЪН КОНСОРЦИУМА 
ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ (специално за проекти, свързани със сигурността) 

Произтичащите знания, получени в хода на осъществяване на проекта, не могат да бъдат 
разпространявани и предоставяни на правни субекти извън рамките на съществуващия 
консорциум, освен ако бенефициерите и Комисията не са се споразумели другояче.  
 
Това правило е в сила и за свързаните лица или дружествата майки. 

 

25. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОПРЕДЕЛЕНИ БЕНЕФИЦИЕРИ5 (специално за проекти в областта на космическите 
изследвания) 

Член II.7 на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се заменя със следния 
текст:  
 
1.  Подизпълнителят е трета страна, сключила търговско споразумение с един или с няколко 

бенефициери за осъществяване на част от задачите, свързани с проекта.  
 
 При сключване на договор с подизпълнител/и с цел осъществяване на някои задачи, свързани 

с проекта, бенефициерът остава обвързан със задълженията си към Комисията и към 
останалите бенефициери по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и 
единствено отговорен за изпълнението на проекта и за спазването на разпоредбите на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.  

Валидните за подизпълнителите разпоредби на настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства са в сила и за външните одитори, удостоверяващи финансовите 
отчети или методиката. 

2.  В случаите, когато е необходимо бенефициерите да сключат договори с подизпълнители за 
извършване на определен обем работа, трябва да са изпълнени следните условия:  

- общият обем на договорите за подизпълнение не може да надвишава 85 % от общия размер 
на приемливите разходи по проекта; 

- прибягването към договори за подизпълнение трябва да бъде надлежно обосновано и 
подробно описано в приложение I, като се отчита естеството на проекта и необходимата 
работа за неговото изпълнение; 

- прибягването от бенефициер към договори за подизпълнение не трябва да накърнява 
правата и задълженията на бенефициерите по отношение на предходните и придобитите 
знания; 

 
- в приложение I трябва да се посочат задачите, които ще бъдат възложени на 
подизпълнители, и да се даде прогноза за разходите; 

                                                 
5 Приложимо по отношение на космическите изследвания за бенефициерите, посочени в специфичната 
програма и/или в работната програма „Космос” съгласно член 14 от Правилата за участие (наричани 
по-долу „предварително определени бенефициери“), кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни 
средства в рамките на схемата за финансиране на координационни и спомагателни дейности. 
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3.  Всеки договор с подизпълнител, разходите по който ще бъдат заявени като приемливи 
разходи, трябва да бъде възложен в съответствие с принципите за икономически най-изгодна 
оферта (с най-добро съотношение цена-качество), прозрачност и равнопоставеност. 
Правилата относно процедурата по възлагане подлежат на предварително одобрение от 
страна на Комисията и съставляват част от приложение I. 

Договори за подизпълнение въз основа на рамкови договори между бенефициер и 
подизпълнител, сключени преди началото на проекта в съответствие с обичайно 
прилаганите от бенефициера принципи на управление, също се допускат.  

4.  Бенефициерите могат да използват външни спомагателни услуги за незначителни задачи, 
които сами по себе си не представляват задачи по проекта, посочени в приложение I.  

5.  Комисията и Сметната палата имат право да упражняват своите правомощия за контрол по 
отношение на документите и работните помещения на всички бенефициери и подизпълнители, 
получили средства от Съюза. 

26.  РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНСОРЦИУМА (специално за проектите за космически изследвания) 

Без да се засягат задълженията на консорциумите, посочени в член II.35, правилата и 
процедурите, уреждащи поканата за участие в търгове, подлежат на предварително одобрение от 
страна на Комисията, като становището ѝ трябва да бъде поискано не по-късно от 90 дни преди 
планираната дата на публикуване. 

27.  СПЕЦИАЛНА БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА (специално за проектите, свързани 
със сигурността) 

Банковата сметка, упомената в член 5, параграф 3, се ползва специално за целите на проекта. 

28.  ПРАВА НА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
(специално за проекти за космически изследвания) 

Съюзът има право на достъп до информация, специално придобита за целите на проекта, както 
и до произтичащи знания за целите на развитието, прилагането и мониторинга на политиките на 
Съюза във връзка с околната среда и сигурността. Такива права на достъп се предоставят 
безвъзмездно. 

 

29.  ПРАВА НА ДОСТЪП ДО ПРОИЗТИЧАЩИ ЗНАНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРОИЗТИЧАЩИ ЗНАНИЯ (специално за проектите 
в областта на околната среда) 

1. При изпълнението на проекта следва да се гарантира съответствието на протоколите и 
плановете за събиране и съхранение на данни с политиката на Европейския съюз по 
отношение на данните. 

 
2. Институциите и органите на Европейския съюз имат права на достъп до произтичащи знания 

за целите на развитието, прилагането и мониторинга на политиките в областта на околната 
среда. Тези права на достъп се предоставят безвъзмездно от съответния бенефициер. 

 
3. Когато даден бенефициер повече няма да използва или да прехвърля произтичащи знания, 

той уведомява за това Комисията. В този случай Комисията може да поиска прехвърляне към 
Европейския съюз на собствеността върху тези произтичащи знания. Това прехвърляне се 
извършва безплатно и без ограничения по отношение на използването и разпространението. 
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30. ОТДЕЛИ/ИНСТИТУТИ И ДР. В РАМКИТЕ НА ПРАВЕН СУБЕКТ, КОИТО ЗА РАЗЛИКА ОТ 
ПРАВНИЯ СУБЕКТ (КАТО ЦЯЛО) МОГАТ ДА УСТАНОВЯТ СВОИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ НЕПРЕКИ 
РАЗХОДИ 

[Наименование на отдела/института и др.], представляващ неделима част от [бенефициера] 
[третата страна, определена в специална клауза № 10] [наименование на 
бенефициера/третата страна], разполага с аналитична счетоводна система, която му позволява 
да установи своите действителни непреки разходи. Следователно независимо от разпоредбите на 
член II.15, параграф 3 [наименование на отдела/института и др.] може да декларира непреки 
разходи по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по 7РП въз основа на своите 
действителни непреки разходи, въпреки че [бенефициерът] [третата страна, определена в 
специална клауза № 10] е избрал/а фиксираната ставка. 

 
 
31. ВНОСКА В ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД 

Независимо от член 6 посоченото в него предварително финансиране се изплаща на 
координатора, както следва: 

 
- първи транш от предварителното финансиране в размер на [посочва се сумата, предвидена 
в член 6, параграф 1, от която се изважда вноската на бенефициерите в Гаранционния 
фонд] EUR — в срок от 45 дни след датата на влизане в сила на настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства. 

 
- втори транш от предварителното финансиране в размер на [вноска на бенефициерите в 
Гаранционния фонд — посочва се сумата, предвидена в член 6, параграф 2] EUR, който 
Комисията прехвърля от името на бенефициерите в Гаранционния фонд, упоменат в член II.20, 
след като Комисията учреди фонда и повери финансовото му управление на депозитарна 
банка. 

 
 

32. СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ (COST) 

1. В настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и в приложенията към 
него, „бенефициери“, „консорциум“ или „координатор“ трябва да се тълкуват като препратки 
към „бенефициера“. 

 
2. Пределната ставка от 90 % за плащанията, предвидена в член II.6, параграф 2, не се прилага 

към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. 
 

3. В случай че с изменение към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства се предвижда увеличаване на посоченото в член 5, параграф 1 максимално 
финансово участие на Съюза, се изплаща допълнителна сума за предварително 
финансиране. Размерът на това предварително финансиране се определя в изменението. 
Член 6 се прилага mutatis mutandis. 

 
4. Бенефициерът гарантира, че разпоредбите на член II.22 се прилагат към окончателните 

бенефициери на дейностите, финансирани от бенефициера по настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства.  

 
5. Бенефициерът спазва следните условия за отпускане на безвъзмездни средства на крайните 

бенефициери: 
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а.  Всички отпуснати на крайни бенефициери безвъзмездни средства да допринасят за 

общата цел на COST, а именно създаване и утвърждаване на междуправителствена 
система за сътрудничество и работа в мрежа на европейски изследователи и 
изследователски дейности, финансирани на национално ниво. 

 
б. Процедурите по отпускане на безвъзмездни средства да са открити и прозрачни. Те 

трябва да се основават на конкурентен подход, придържащ се по правило към система от 
отворени покани за представяне на предложения с ясно определени цели и бюджет и 
външна партньорска оценка. Окончателните решения за отпускане на безвъзмездни 
средства се вземат от управителния комитет за дейността или комитета за дадената 
област. Процедурите са подробно описани в приложение I към настоящото споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства. 

 
в. Безвъзмездни средства да се отпускат за следните видове дейности: 

 
 (1) Работа на комитетите по области по COST 

(2) Дейности COST (инициативи „отдолу нагоре“ за координиране и работа в мрежи на 
европейско ниво, основани на постоянно отворена покана за представяне на 
предложения) 

(3) Краткосрочни научни мисии (STSM) 
 (4) Обучение 
 (5) Разпространение и публикуване на научни резултати 

(6) Други свързани дейности, договорени между страните и посочени в приложение I 
към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. 

 
г. Максималните суми за финансова подкрепа на крайните бенефициери са посочени в 

приложение I към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. 
 
 
33. ПОВЕРИТЕЛНИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ. 

Във връзка с член ІІ.9. Поверителност (специално за проекти, свързани със сигурността) 
 

Член II.9 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се заменя със следния 
текст: 

 
1. За срока на проекта и за период от пет години след неговото завършване или за всеки друг 

последващ период, определен в споразумението за консорциум, бенефициерите се 
задължават да спазват поверителността на всички данни, документи или други материали, 
определени като поверителни във връзка с изпълнението на проекта („поверителна 
информация“). Комисията се задължава да спазва поверителността на „поверителната 
информация“ до пет години след завършването на проекта. При надлежно обосновано искане 
от бенефициер Комисията може да се съгласи да продължи този срок относно конкретна 
поверителна информация. 

 
Когато поверителна информация е била съобщена в устна форма, нейният поверителен 
характер трябва да бъде писмено потвърден от разкриващата информацията страна в срок от 
15 дни след разкриването. 

 
2. Параграф 1 не се прилага повече, когато: 

 
- поверителната информация стане публично достояние чрез средства, различни от 
нарушаване на задълженията за поверителност; 

 
- разкриващата страна впоследствие информира крайния бенефициер, че поверителната 
информация вече не е поверителна; 
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- поверителната информация бъде съобщена впоследствие на крайния бенефициер без 
каквито и да било задължения за поверителност от трета страна, която я притежава на 
законно основание и без задължения за поверителност. 

 
3. Бенефициерите се задължават да използват тази поверителна информация само във връзка 

с изпълнението на проекта, освен ако не е уговорено друго с разкриващата страна. 
 

4. Без да се засягат предходните параграфи, при работата с данни, документи или друга 
информация, които са определени като нуждаещи се от защита срещу неправомерно 
разкриване и които са посочени като такива чрез класификация за сигурност („класифицирана 
информация“), трябва да се спазват приложимите правила, установени от съответното 
национално и международно право, както и от законодателството на Европейската общност и 
Европейския съюз, включително вътрешните правила на Комисията за работа с 
класифицирана информация. Това задължение се прилага и за работата с опасни материали 
или вещества, както и за информация или материали, подлежащи на свързани със 
сигурността ограничения или на контрол на износа или прехвърлянето. Когато даден 
бенефициер е със седалище в трета държава или е международна организация, която е 
сключила с Европейския съюз или с Евратом специално двустранно споразумение в областта 
на сигурността, включително за работата, третирането или прехвърлянето на опасни 
материали, това двустранно споразумение за сигурността също се прилага. Бенефициерите 
гарантират, че споразумението за консорциум, сключено между тях, отговаря на съответното 
законодателство в областта на сигурността. 

 
 
34. ПРОЕКТ, ЗА КОЙТО ПОРАДИ КООРДИНИРАНА ПОКАНА С ТРЕТА ДЪРЖАВА СЕ ИЗИСКВА 

КООРДИНИРАНЕ С ДРУГ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ТАЗИ ТРЕТА ДЪРЖАВА  
 

1. Проектът се координира с проекта на трета държава [посочва се името на проекта на 
третата държава], описан в приложение І („проект на трета държава“). 

 
2. Споразумение за координиране 

Приема се, че бенефициерите са сключили споразумение за координиране с партньорите от 
проекта на трета държава, което трябва да е в съответствие с разпоредбите на настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и споразумението за консорциум. В 
споразумението за консорциум, inter alia, се уреждат следните въпроси: 
 
i. вътрешната организация на сътрудничеството между проектите, включително процедурите 
за вземане на решения; 
 
ii. правилата относно правата върху интелектуалната собственост (например правата относно 
закрилата, разпространението, използването и достъпа); 
 
iii. уреждането на вътрешни спорове, включително случаи на злоупотреба с правомощия; 
 
iv. отговорността, обезщетенията и уговорките за поверителност между партньорите. 

 
3. Прекратяване 

В допълнение към случаите, предвидени в член II.38, Комисията има право да прекрати 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства: 
 
- когато проектът на трета държава не е започнал най-късно на датата, посочена в 
приложение І. В този случай никакви разходи, направени по проекта от консорциума, не се 
одобряват или приемат за допустими за възстановяване от [Съюза] [Евратом]. Всякакво 
предварително финансиране, предоставено на консорциума, и всички лихви, получени от 
предварителното финансиране, трябва да бъдат върнати на Комисията в пълен размер.  
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- когато съответният проект на трета държава е прекратен или е в невъзможност да 
изпълни своите технически или икономически ангажименти съгласно приложение І. 
И в двата случая се прилага процедурата, посочена в член ІІ.38. 

 
 
35. АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, ИЗПОЛЗВАНА САМО ПО ИСКАНЕ НА ПРАВНИ СУБЕКТИ, 

НЕПОЛУЧАВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ [СЪЮЗА] [ЕВРАТОМ] И УСТАНОВЕНИ В ТРЕТА 
ДЪРЖАВА, КОЯТО НЕ Е СТРАНА ПО СЕДМАТА РАМКОВА ПРОГРАМА, И КОИТО ПОРАДИ 
ВЪТРЕШНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПОПАДАТ ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА СЪДА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
1. Всички спорове между [Съюза] [Евратом] и [наименование на бенефициера] (поотделно 

наричани в настоящия член „страна“, а общо — „страни“), възникнали във връзка със 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, които не могат да бъдат 
разрешени по взаимно съгласие, се отнасят до арбитър в съответствие с описаната по-долу 
процедура. 
 

2. Страните могат да се отнасят до един единствен арбитър, определен по взаимно съгласие. 
Ако не бъде постигнато споразумение, се назначава арбитражен комитет, съставен от трима 
арбитри. В този случай всяка страна назначава по един арбитър. Така определените двама 
арбитри избират третия арбитър, който поема функцията на председател на арбитражния 
комитет. 
 
Всяка страна уведомява ответната страна относно намерението си да прибегне към арбитраж, 
като същевременно информира ответната страна относно своя избор на арбитър. Ако в 
рамките на един месец след получаването на уведомлението за назначаването на арбитър 
ответната страна не отговори със съответното уведомление за назначения от нея арбитър, 
първата страна има право да поиска от Генералния секретар на Постоянния арбитражен съд 
да назначи втори арбитър. 
 

3. В срок от един месец от назначаването на арбитрите страните се споразумяват за мандата 
на арбитражния комитет, включително за процедурата, която ще бъде следвана. Ако в този 
срок не бъде постигнато споразумение, също и по отношение на въпроси извън обхвата на 
мандата, се прилагат незадължителните правила на Постоянния арбитражен съд относно 
арбитраж с участието на международни организации и държави или международни 
организации и частни лица в зависимост от характера на засегнатите правни субекти.  
 

4. Арбитражното производство се провежда в Брюксел. 
 

5.  При разрешаването на спора арбитърът или арбитражният комитет прилага разпоредбите на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, законодателството на [Евратом] 
[Европейската общност и Европейския съюз], свързано със Седмата рамкова програма, 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет, и правилата за прилагането му и други 
закони на [Евратом и Европейския съюз] [Европейския съюз и Европейската общност], както 
и, субсидиарно, правото на [държавата, в която се намира седалището на компетентното 
длъжностно лице, носещо отговорност според вътрешните правила за изпълнението на 
общия бюджет на Европейския съюз]. Арбитърът или арбитражният комитет излага подробно 
мотивите за решението си в самото арбитражно решение. 
 

6. Арбитражното решение е окончателно и обвързващо за страните, които с настоящото 
изрично декларират своя отказ от правото си на всякакъв вид обжалване или преразглеждане. 
 

7.  Арбитърът или арбитражният комитет разпределя разходите между страните, включително 
всички разумни суми, изразходвани от страните по арбитражно производство, уредено от 
настоящите клаузи. 
 

8. Арбитражното производство се провежда на английски език. 
 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по 7РП — списък на специалните клаузи 
Версия 8, 14.11.2011 г. 

 20

 
36. ЛИПСА НА ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТ КОМИСИЯТА СРЕЩУ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕРИ, КОИТО НЕ 
ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ 

 
Без да се засягат член ІІ.27, параграф 4 и член ІІ.32 параграф 8, Комисията не отправя 
възражения срещу прехвърлянето на собственост върху произтичащи знания или предоставянето 
на изключителна лицензия относно произтичащи знания на трета страна, установена в трета 
държава, която не е страна по Седмата рамкова програма, планирано от бенефициери, които не 
получават финансова подкрепа от [Съюза] [Евратом], ако планираното прехвърляне на 
собственост или предоставяне на лицензия се отнася до генерирани от тях произтичащи знания.  
 
 

36Б (СПЕЦИАЛНО ЗА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА) ЛИПСА НА ВЪЗРАЖЕНИЯ ОТ 
КОМИСИЯТА СРЕЩУ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕРИ, КОИТО НЕ ПОЛУЧАВАТ 
ФИНАНСИРАНЕ 

 

Без да се засягат член ІІ.27, параграф 4 и член ІІ.32, параграф 8, Комисията не отправя 
възражения срещу прехвърлянето на собственост върху произтичащи знания или 
предоставянето на изключителна лицензия относно произтичащи знания на трета страна, 
установена в трета държава, която не е страна по Седмата рамкова програма, планирано 
от бенефициери, установени в тази трета държава, които не получават финансиране от 
Съюза, ако планираното прехвърляне на собственост или предоставяне на лицензия се 
отнася до произтичащи знания, генерирани от бенефициера въз основа на негови 
предходни знания. 

 
 
37. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРОИЗТИЧАЩИ ЗНАНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕВРАТОМ  
 

Евратом получава безвъзмездно право на достъп до генерирани по проекта произтичащи 
знания за целите на преговорите, сключването и участието в международни споразумения за 
научни изследвания и сътрудничество в областта на ядрената енергетика. Тези права на достъп 
включват правото на преотстъпване на лицензии за въпросните произтичащи знания на трети 
страни, които участват в съответствие с разпоредбите на съответното споразумение за 
сътрудничество. 

 
 
38. СПЕЦИАЛЕН СЛУЧАЙ, ПРИ КОЙТО СРЕДНИ И ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ИНСТИТУЦИИ СА КООРДИНАТОРИ И „РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ Е ПРЕДОСТАВЕНО 
НА ТРЕТА СТРАНА, СЪЗДАДЕНА, КОНТРОЛИРАНА ИЛИ СВЪРЗАНА С КООРДИНАТОРА 

 
Банковата сметка, посочена в член 5, е банковата сметка на [посочва се името на третата 
страна с „разрешение за управление“]. Финансовото участие на [Съюза] [Евратом] се изплаща 
на [посочва се името на третата страна с „разрешение за управление“], която получава 
финансирането от името на координатора, а той от своя страна го получава от името на 
консорциума. С изплащането на финансовото участие на [Съюза] [Евратом] в полза на това 
лице Комисията се освобождава от нейното задължение по плащанията.  

 
Координаторът може да делегира на това лице задачите, посочени в член ІІ.2, параграф 3., букви 
а), б) и в). Координаторът остава отговорен за финансовото участие на [Съюза] [Евратом] и за 
съответствието с разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 
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39. СВОБОДЕН ДОСТЪП (СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, 

„ЕНЕРГЕТИКА“, „ОКОЛНА СРЕДА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЯНА НА КЛИМАТА)“, 
„ИНФОРМАЦИОННИ И СЪОБЩИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“ (ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 2 И 4) И 
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“, КАКТО И ЗА 
„ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ“ (ЕЛЕКТРОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ) И „НАУКА В 
ОБЩЕСТВОТО“) 

 

В допълнение към член ІІ.30, параграф 4 в момента на публикуване бенефициерите депозират в 
институционално или тематично хранилище електронно копие на публикуваната версия или на 
окончателния ръкопис, приет за публикуване, на научна публикация относно произтичащи знания, 
публикувана преди или след окончателния доклад.  

От бенефициерите се изисква да положат всички възможни усилия за гарантиране на свободния 
достъп по електронен път на всеки до това електронно копие чрез съответното хранилище: 
- незабавно, ако научната публикация е на „свободен достъп“, т.е. чрез издателя е осигурен 
безплатен достъп до нейна електронна версия, или 

в срок от [Х]6 месеца след публикуването. 
 
 
40. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ПРОИЗТИЧАЩИ ЗНАНИЯ (СПЕЦИАЛНО ПО ТЕМАТА „НАУКАТА В 

ОБЩЕСТВОТО“ — ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА КООРДИНАЦИОННИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ, АКО ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ Е ПРЕДВИДЕНО В РАБОТНАТА ПРОГРАМА) 

 
Комисията има право да публикува всякакви произтичащи знания, разпространени от 
консорциума, под всякаква форма и чрез всякакви средства, по-специално посредством 
информационен доставчик на европейско равнище, действащ от нейно име. С цел да разшири 
достъпа на трети страни до тези произтичащи знания, тя може да ги адаптира по всякакъв начин, 
включително като осигури техен превод. Всяка трета страна има право да използва безплатно тези 
публикувани произтичащи знания за нетърговски, образователни цели. 

 
За да се гарантира горепосоченото, консорциумът, представляван от координатора, при 
разпространяване на всякакви произтичащи знания предоставя на Комисията електронно копие 
от тях, като гарантира, че са получени всички необходими разрешения и че не е поел правни 
задължения, които биха могли да са в нарушение на настоящата клауза. 
 
 

41.  Допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства 

1.  В допълнение към разпоредбите на член ІІ.1, за настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства се прилагат следните определения: 

а) Допълнително споразумение за отпускане на безвъзмездни средства означава 
споразумение, сключено с Европейския съюз по отношение на допълнителна работа 
по проекта, посочена в параграф 2 по-долу. 

б) Допълнителен бенефициер означава бенефициер по допълнително споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства към настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездни средства. 

                                                 
6 Периодът Х ще бъде 6 месеца за тематичните области „здравеопазване“, „енергетика“, „околна среда 
(включително промяна на климата)“ и „информационни и съобщителни технологии“ (предизвикателства 2 и член 4) и 
за „изследователски инфраструктури (електронни инфраструктури) и 12 месеца за тематичната област „социално-
икономически науки и хуманитарни науки“ и за „науката в обществото“. 
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2.  Настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства е допълнително 
към [споразумението(ята) за отпускане на безвъзмездни средства: номера, 
заглавие/координатор] [споразумението(ята) за отпускане на безвъзмездни средства в 
резултат на подбора по поканата(ите) [наименование на поканата(ите)]].  

3.  Допълнителните бенефициери са с правата и задълженията на бенефициери по 
отношение на членове II.32, II.33 и II.34 от приложение II {Права на достъп}. За 
допълнителните бенефициери тези права и задължения са ограничени обаче само 
до нови знания и не се простират върху предходни знания. Допълнителните 
бенефициери не са членове на консорциума за целите на настоящото споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства. 

4.  Координаторът предоставя копия на докладите, посочени в член II.4.1, буква а), 
член II.4.2, буква а) и член II.4.2, буква б) от приложение II, на координатора(ите) на 
допълнителното(ите) споразумение(я) за отпускане на безвъзмездни средства. 
Допълнителните бенефициери третират тази информация в съответствие с член II.9 
{Поверителност} и част В от приложение II {Права върху интелектуалната собственост, 
използване и разпространение}.  

5.  Координация между допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни 
средства: 

а) допълнителните бенефициери се считат за сключили писмено споразумение 
относно координацията между допълнителните споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства; 

б) с цел да се осигури съгласуваност на работата, извършвана по допълнителни 
споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, от бенефициерите ще се 
изисква да участват в съвети и консултативни структури заедно с представители по 
допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. 
Бенефициерите по въпросните допълнителни споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства съвместно се занимават със сътрудничеството и 
синхронизирането на дейностите, включително по въпроси като управление на 
резултатите, общи подходи за стандартизация, участие на малки и средни 
предприятия, връзки с регулаторни и политически дейности и съвместно 
осъществявани дейности по разпространение на информация и повишаване на 
осведомеността. 
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