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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ 

МЕЖДУНАРОДНА СТИПЕНДИЯ „МАРИЯ КЮРИ” ЗА 
ПРЕБИВАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ТРЕТИ 

СТРАНИ В ЕВРОПА 

ЗАВРЪЩАНЕ 

ІІІ. 1 – Дефиниции  

В допълнение към дефинициите в член ІІ.1, в настоящия договорса в сила следните 
дефиниции:  

1. Споразумение: означава писменото споразумение, подписано между бенефициера 
и изследователя по реда на член ІІІ.3. 

2. Място на произход: означава мястото, дефинирано в приложение I като място на 
произход на изследователя. 

3. Родителски отпуск: означава време за отпуск по майчинство или по бащинство, 
на който изследователят има право по реда на цитираните в член ІІІ.3., параграф 
1, буква в) разпоредби.  

4. Изследовател: означава изследователят, посочен в приложение І към 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ и назначен от 
бенефициера, за да извършва дейности по изследователско обучение в рамките на 
проекта. 

5. Изследователски дейности: означават дейностите по трансфер на знания, които 
са свързани с изследователя, назначен в рамките на описания в приложение I 
проект. 

ЧАСТ А: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

РАЗДЕЛ 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ 

ІІІ. 2 - Задължения за изпълнение 

В допълнение към задълженията, изброени в член ІІ, параграф 2, бенефициерът 
трябва да: 

а) сключи споразумение с изследователя по реда на член ІІІ.3, като определеният в 
приложение І отговорен учен е натоварен да упражнява надзор върху 
изследователските дейности по време на цялата продължителност на проекта; 

б) осигури изплащане на социални осигуровки на изследователя по схема, която се 
прилага към служители в страната на бенефициера, или по схема за социално 
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осигуряване, осигуряваща адекватна като обхват и размер защита на всяко едно място 
по изпълнение на изследователските дейности; 

в) осигури на изследователя на всяко едно място по изпълнение на 
изследователските дейности същите стандарти на безопасност на труда и здравно 
осигуряване, каквито имат местни изследователи, заемащи подобен пост; 

г) осъществи съобразно споразумението до датата на падежа съгласно приложение 
ІІІ.3 всички плащания, за които носи отговорност;  

д) предостави по време на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ 
средствата, включително инфраструктура, оборудване и продукти, необходими за 
изпълнение на проекта в съответната научна и техническа област и да предоставя при 
необходимост тези средства на изследователя;  

е) подпомага, в рамките на разумното, изследователя във всички административни 
процедури, изисквани от съответните власти в страната на бенефициера; 

ж) предприеме мерки изследователят да попълни въпросниците за оценка, 
предоставени от Комисията в края на проекта; 

з) се свърже с изследователя две години след приключване на проекта, за да го/я 
покани да попълни последващи въпросници, предоставени от Комисията; 

и) записва и актуализира в срок от минимум три години след края на проекта данните 
за връзка с изследователя; 

й) предоставя на Комисията попълнените въпросници по букви ж) и з) от настоящия 
член, както и, при поискване, информацията, упомената в буква и) от настоящия член; 

к) информира Комисията за всеки един случай, който може да засегне изпълнението 
на проекта и правата на Общността, както и за обстоятелства, които биха повлияли 
на условията за участие, посочени в Правилата за участие, Финансовия регламент и 
други разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
включително: 

- всяка промяна в управлението; 

- всяко значително изменение, отнасящо се до споразумението; 

- всяко изменения в информацията, послужила за основа при избора на изследователя; 

- родителски отпуск по молба на изследователя и последствията от това по реда на 
приложимото национално законодателство по смисъла на член ІІІ.3, параграф 1, буква 
в), в частност продължителност, финансови последствия и законови и договорни 
задължения на бенефициера през този период. 

ІІІ. 3 – Отношения между бенефициера и изследователя 

1. В съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
споразумението определя условията по изпълнение на изследователските дейности, 
както и правата и задълженията на изследователя и бенефициера по проекта.  
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Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, включително възможните му 
изменения, се прилагат към споразумението. Споразумението се съхранява от 
бенефициера за случаи на одит, за срока по член ІІ.20.3. 

В срок от 20 дни след избора на изследовател, бенефициерът предоставя на 
Комисията декларация за съответствие на настоящото споразумение със 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, като спазва структурата и 
процедурите, съобщени от Комисията.  

Споразумението определя в частност:  

а) името на учения, отговарящ за надзора на дейностите по изследователско 
обучение, посочени в приложение I.  

б) сумите, изплатени от бенефициера на изследователя за неговите изследователски 
дейности;  

в) законодателството, приложимо към споразумението;  

г) социалните осигуровки на изследователя съобразно член ІІІ.2, буква б); 

д) правото на платен годишен отпуск и отпуск по болест според действащите 
вътрешни разпоредби на бенефициера; 

е) описанието и графика за провеждане на изследователските дейности, когато тези 
дейности са разделени на няколко отделни периода; 

ж) общата продължителност на споразумението, датата на назначаване и статуса на 
изследователя, при условие че изискванията по реда на член ІІІ.2, букви б) и в) и 
работните условия са сравними с тези на местни изследователи, заемащи подобна 
позиция; 

з) мястото/местата, където ще се проведат изследователските дейности съгласно 
приложение І;  

и) че изследователят трябва да информира възможно най-рано бенефициера за 
обстоятелства, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, като:  

- всяко изменение, отнасящо се до споразумението; 

- всяко изменение на информацията, послужила за основа за предоставяне на 
международната стипендия „Мария Кюри” за пребиваване на изследователи от 
трети страни в Европа;  

- бременност или болест, които могат да окажат пряко влияние върху изпълнението на 
проекта;  

л) договореностите между бенефициера и изследователя относно интелектуалната 
собственост по време на дейностите по изследователско обучение и след това, в 
частност достъп до предходни знания, използване на произтичащи знания, 
публикуване и поверителност, като договореностите трябва да са съвместими с 
разпоредбите на член ІІ. 8, 11, 24-30 и членове III. 6, 7, 10 и 11; 
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м) че изследователят се задължава да попълва, подписва и предава на бенефициера 
оценката и последващи въпросници по букви ж) и з) от член ІІІ.2; 

н) че изследователят се задължава да известява бенефициера в срок от три години 
след приключване на проекта за всяка промяна в данните му за връзка; 

о) че изследователят се задължава да назовава финансирането от Общността в 
рамките на международната стипендия „Мария Кюри” за пребиваване на 
изследователи от трети страни в Европа във всяка една отнасяща се до това 
публикация или друга медийна изява по реда на член ІІІ.7. 

ІІІ. 4 – Суспендиране и удължаване на проекта  

1. В допълнение към разпоредбите на член ІІ.7, параграф 2, бенефициерът има право 
да предложи суспендиране на част, или на целия проект поради лични, семейни 
(включително родителски отпуск) или професионални причини на изследователя, 
които не са предвидени в приложение І. Когато такава молба за суспендиране не 
изисква удължаване с повече от 30% на продължителността на проекта по член 2 от 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, липсата на отговор от 
Комисията в срок от 45 дни се счита за одобрение на молбата. Молбата за 
суспендиране от бенефициера се придружава задължително от необходимата 
обосновка. Последващото удължаване на е равно на периода на суспендирането. 
Същото правило се прилага, mutatis mutandis, в случай на молба за удължаване 
продължителността на проекта поради промяна на статуса съгласно параграф 3 от 
настоящия член.  

2. При одобрено от Комисията суспендиране на изследователската дейност по 
време на изпълнението на проекта, отчетният период, определен в член 3, през който 
започва суспендирането, се удължава автоматично със срок равен на 
продължителността на суспендирането. Като следствие от това началото на 
последващия/ите отчетен/ни период/и се отлага, а продължителността на проекта по 
член 2 съответно автоматично се удължава.  
 
3. При промяна на статуса относно времето, посветено от изследователя на проекта 
(от/към пост на пълен работен ден към/от пост на непълен работен ден или промяна в 
процента на посветеното на проекта време при непълен работен ден), която е 
одобрена от Комисията по време на изпълнението на проекта, отчетният период по 
реда на член 3, в който започва промяната на статуса и последващия/ите период/и, за 
които важи, съответно автоматично се удължават (или намаляват). Актуализирането 
на продължителността на отчетния/ите период/и се определя на базата на стандартния 
отчетен период от 12 месеца за назначение на пълно работно време. Като следствие от 
това началото на въпросния/ите период/и се отлага (или се изтегля по-рано), а 
продължителността на проекта по член 2 се удължава (или намалява) автоматично. 
 
ІІІ. 5 – Представяне на документи по проекта 

В допълнение към разпоредбите на член 3 и член ІІ.3, бенефициерът представя 
междинен доклад, в който прави оценка на напредъка на изследователските 
дейности. 

Междинният и окончателният доклад се подписват от учения, отговарящ за проекта 
съгласно приложение І и от изследователя.  
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ІІІ. 6 – Поверителност 

Бенефициерът гарантира на изследователя същите права и задължения, каквито има 
бенефициерът по реда на член ІІ.8. 

ІІІ. 7 – Публикуване  

Бенефициерът гарантира на изследователя същите права и задължения, каквито има 
бенефициерът по реда на член ІІ.11. 

РАЗДЕЛ 2 – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ И ОТГОВОРНОСТ 

ІІІ. 8 – Прекратяване на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ 

Освен при обстоятелствата по реда на член ІІ.33, Комисията има право да прекрати 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ и при следните обстоятелства:  

а) когато по каквато и да е причина, изследователят вече не е в състояние да работи 
по проекта; 

б) когато споразумението между бенефициера и изследователя е прекратено поради 
неизпълнение на задълженията им по него;  

в) когато изследователят е декларирал(а) неверни данни, за които носи съдебна 
отговорност, или когато умишлено е прикрил(а) основна информация, за да получи 
финансовото участие на Общността или друго предимство, предоставено от 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.  

ЧАСТ Б – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ  

ІІІ. 9 – Приемливи разходи  

Разходи могат да се начисляват към споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ, когато са извършени при спазване на разпоредбите на част Б от приложение 
ІІ. 

1. Приемливи разходи за дейности, извършени от бенефициера: 

а) В приложение I e определена фиксирана ставка според референтните ставки, 
установени в Работната програма, управлявана от бенефициера за разходи, свързани 
с реинтегрирането на изследователя. 

б) Възстановяване на разходи по управление на дейности по проекта: максималният 
дял на финансиране от Общността, който може да се начисли по проекта е 3%. 

2. Непреки разходи 

Фиксирана ставка от 10% от преките приемливи разходи, с изключение на преките 
приемливи разходи за договори за подизпълнение и разходите за средствата, 
предоставени от трети страни, които не се използват в помещенията на бенефициера, 
може да бъде заявена в рамките на споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ за покриване на непреки разходи по проекта. 
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ЧАСТ В – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

ІІІ. 10 – Право на достъп 

В допълнение към разпоредбите в членове ІІ.29 – 30, бенефициерът осигурява на 
изследователя безплатно право на достъп до предходни знания и до произтичащи 
знания, ако тези предходни и произтичащи знания са необходими за неговите/нейните 
дейности по изследователско обучение в рамките на проекта. 

ІІІ. 11 – Несъвместими или ограничаващи задължения 

Възможно най-бързо и според случая бенефициерът известява изследователя за 
ограничения, които могат значително да засегнат предоставянето на права на достъп.  
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