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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

МЕЖДУНАРОДНА СТИПЕНДИЯ „МАРИЯ КЮРИ” ЗА 
ПРЕБИВАВАНЕ В ТРЕТИ СТРАНИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА 

КАРИЕРАТА 

III. 1 – Дефиниции  

В допълнение към дефинициите в член ІІ.1, в настоящото споразумение за отпускане 
на безвъзмездна помощ се прилагат следните дефиниции:  

1. Споразумение: означава писменото споразумение, сключено между бенефициера 
и изследователя съгласно член ІІІ.3. 

2. Място на произход: означава мястото, където изследователят е пребивавал или 
извършвал основната си дейност към момента на съответния краен срок за 
подаване на предложение, освен ако е пребивавал или извършвал основната си 
дейност за по-малко от 12 месеца на това място непосредствено преди тази дата. В 
последния случай мястото на произход е столицата на държавата, чийто 
гражданин е изследователят. Когато даден изследовател има повече от едно 
гражданство, мястото на произход е столицата на държавата, където 
изследователят е пребивавал за най-дълъг срок през последните 5 години преди 
съответния краен срок за подаване на предложението. 

3. Родителски отпуск: означава време за отпуск по майчинство или по бащинство, 
на който изследователят има право по реда на цитираните в член ІІІ.3.1, буква в) 
законови разпоредби.  

4. Споразумение за партньорство: означава споразумение за стратегическо 
партньорство, подписано между бенефициера и трета страна — институция-
партньор, с цел осигуряване на дейности по изследователско обучение на 
изследователя за периода на командироване в рамките на проекта. 

5. Институция-партньор: означава член на стратегическо споразумение за 
партньорство, намиращ се в неасоциирана трета държава. 

6. Личен план за развитие на кариерата: означава план, разработен от 
изследователя и определения от бенефициера в приложение І учен, отговарящ за 
надзора на дейностите по изследователско обучение на изследователя, като този 
план съдържа сведения за неговите нужди за обучение (включително 
допълнителни умения) и научни цели, както и предвидените мерки за постигане на 
тези цели и описание на неговите дейности по изследователско обучение. 

7. Период за реинтегриране: означава посочения в приложение І период по 
проекта, през който изследователят ще пребивава в обекта на бенефициера, за да 
осъществява своите дейности по изследователско обучение след периода на 
командироване. 
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8. Изследовател: означава професионалният изследовател, посочен в приложение І 
и назначен от бенефициера, за да извлича полза от дейностите по 
изследователско обучение в рамките на проекта. 

9. Дейности по изследователско обучение: означава дейностите, свързани с 
изследователското обучение и развитието на кариерата, предоставяни на 
изследователя в рамките на проекта, така както са описани в приложение І. 

10. Период на командироване: означава периодът, прекаран от изследователя в 
обекта на институцията-партньор, както е посочено в приложение І. 

11. Работна програма: означава планът, приет от Комисията за прилагане на 
специфичната програма „Хора“ (2007 г.—2013 г.) и осигуряващ покана за 
отправяне на предложения, за която е представено предложението, предмет на 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ. 

ЧАСТ А: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

РАЗДЕЛ 1 – ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ 

III. 2 — Задължения за изпълнение 

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

а) сключи споразумение с изследователя по реда на член ІІІ.3 и да приеме 
изследователя за срока/овете, посочен/и в приложение І и в споразумението, като 
определеният от бенефициера в приложение І учен е натоварен да упражнява надзор 
върху дейностите по изследователско обучение по време на цялата продължителност 
на проекта; 

б) гарантира, че изследователят за периода, прекаран при институцията-партньор, 
е обхванат от схема за социална сигурност, която отговаря на минималните 
стандартни изисквания, предвидени в дял II от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 
от 14 юни 1971 г. Бенефициерът гарантира за времетраенето на периода за 
реинтегриране, че изследователят на всяко място по изпълнение на дейностите по 
изследователско обучение е обхванат от приложимото законодателството за социална 
сигурност, съгласно дял II от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г.; 

в) осигури на изследователя на всяко едно място по изпълнение на дейностите по 
изследователско обучение същите стандарти на безопасност и здравословни условия 
на труд, каквито имат местни изследователи, заемащи подобен пост; 

г) осъществи в срок съобразно споразумението, предвидено в член ІІІ.3, всички 
плащания, за които носи отговорност;  

д) осигури, към датата на назначаване, заедно с определения от бенефициера в 
приложение І учен, натоварен да упражнява надзор върху дейностите по 
изследователско обучение на изследователя, разработването на личен план за 
развитие на кариерата, както и обучението на изследователя по проекта за 
определеното в споразумението време, съобразно приложение І и личния план за 
развитие на кариерата; 
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е) разполага по време на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ със 
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;  

ж) гарантира, че институцията-партньор разполага със средствата по буква е) и ги 
предоставя при необходимост на изследователя по време на периода на 
командироване;  

з) подпомага, в рамките на разумното, изследователя във всички административни 
процедури, изисквани от властите в страната на бенефициера, както и във всички 
административни процедури като получаване на визи или разрешително за работа, 
които се изискват от съответните власти в страната на институцията-партньор, 
където изследователят ще прекара периода на командироване; 

и) гарантира, че подпомагането, упоменато в буква з), се предоставя на изследователя 
също и от институцията-партньор по време на периода на командироване; 

й) е отговорен за това, институцията-партньор да определи учен, който да 
упражнява надзор върху дейностите по изследователско обучение на изследователя 
през периода на командироване;  

к) обезпечи задължението на изследователя за завръщане в обекта на бенефициера за 
срок, посочен в приложение І, с цел провеждане на периода за реинтегриране; 

л) предприеме всички необходими и разумни мерки за приемане на изследователя при 
завръщането му, както и да запази в сила трудовия му договор с бенефициера от 
преди началото на периода на командироване и през периода за реинтегриране;  

м) предприеме всички подходящи мерки за възстановяване на цялата сума от 
изследователя, която той е получил от Комисията в своя полза по настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, в случаите когато изследователят 
не изпълни задължението си да прекара период за реинтегриране, с оглед 
възстановяване на въпросната сума на Комисията; 

н) възстанови цялата сума, получена от Комисията в полза на изследователя, по 
настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, в случай на 
неизпълнение на задълженията по букви к), л) и м) от настоящия член, или при 
възстановяване на плащания от изследователя по реда на член ІІІ.3.1, буква с);   

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

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

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

с) при поискване предоставя на Комисията попълнените въпросници по букви о) и п) 
от настоящия член, както и информацията, упомената в буква р) от настоящия член; 

т) информира Комисията за всеки един случай, който може да засегне изпълнението 
на проекта и правата на Общността, както и за обстоятелствата, оказващи влияние 
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на условията за участие, посочени в Правилата за участие, Финансовия регламент и 
условията на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, включително: 

- всяка промяна в контрола; 

- всяко значително изменение, отнасящо се до споразумението или до личния план за 
развитие на кариерата; 

- всяко изменение 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.3.1, буква ж), в 
частност продължителност, финансови последствия и законови и договорни 
задължения на бенефициера през този период. 

III. 3 – Отношения между бенефициера и изследователя 

1. В съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
споразумението определя условията за изпълнение на дейностите по 
изследователско обучение, както и съответните права и задълженията на 
изследователя и бенефициера по проекта.  

Изследователят разработва личен план за развитие на кариерата заедно с 
определения от бенефициера и посочен в приложение І учен, отговорен за надзора на 
неговите дейности по изследователско обучение.  

Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, включително възможните му 
изменения, както и личният план за развитие на кариерата, се прилагат към 
споразумението. Споразумението трябва да се съхранява от бенефициера за случаи 
на одит, за срока по член ІІ.20.3. Ако е предвидено в член 2 от споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ, бенефициерът уведомява Комисията за началната 
дата на проекта по електронен път. 

В рамките на 20 дни, считано или от назначаването на изследователя, или от 
началната дата на проекта, или от влизането в сила на споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ, в зависимост от това кой от изброените 
юридически факти е настъпил последен, бенефициерът представя по електронен път 
декларация за съответствие на споразумението със споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ, като спазва формата и процедурите, които ще бъдат съобщени 
от Комисията. 

Независимо от регулираните от законодателството на Общността специфични 
въпроси, споразумението съдържа по-специално:  

а) името на учения, отговарящ за надзора на дейностите по изследователско обучение 
при бенефициера и при организацията- партньор;  

б) сумите, които изследователят има право да получи от бенефициера по настоящето 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ и начините за изплащане на 
дължимите суми на изследователя;  

в) всички допълнителни суми, изплащани от бенефициера на изследователя за целта 
на настоящия проект и начините за изплащане на тези суми; 
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г) всяка една правомерно приспадната сума;  

д) клауза, че за своите дейности по изследователско обучение, изследователят няма 
право да получава други доходи освен тези, получавани от бенефициера по букви б) и 
в) от настоящия параграф; 

е) използвания/ите обменен/ни курс/ове, включително точната дата/и и източник/ици, 
когато плащанията са извършвани в национална валута, различна от евро;  

ж) правото, приложимо към споразумението;  

з) обхватът на социалните осигуровки, изплащани в полза на изследователя съгласно 
член ІІІ.2, буква б); 

и) разпоредбите за годишния отпуск и отпуските по болест според вътрешните 
правила на бенефициера; 

й) клауза, че изследователят трябва да се посвети на пълен работен ден на 
дейностите по изследователско обучение, освен в случаите на основателни причини, 
свързани с лични или семейни обстоятелства и при предварително одобрение от 
Комисията; 

к) описанието и графика за провеждане на дейностите по изследователско обучение, 
когато тези дейности са разделени на няколко отделни периода; 

л) общата продължителност на споразумението, датата на назначаване и статуса на 
изследователя, като трябва да са спазени изискванията, посочени в член ІІІ.2, букви б) 
и в), както и в член ІІІ.9.1, буква а) и работните условия трябва да са сравними с тези 
на местни изследователи, заемащи подобна позиция; 

м) мястото/местата, където ще се проведат дейностите по изследователско обучение 
съгласно приложение І;  

н) клауза, 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 и/или до личния план за развитие 
на кариерата; 

- всяко изменение на информацията, послужила за основа за предоставяне на 
международната стипендия „Мария Кюри” за пребиваване в трети страни с цел 
развитие на кариерата;  

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

о) договореностите между бенефициера и изследователя относно правата на 
интелектуална собственост за периода 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 членове ІІ.8, 11, 24—30 и членове III.6, 7, 10 и 11; 
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п) изрична гаранция, че трудовият договор с бенефициера, който е в сила преди 
началото на периода на командироване, остава в сила и за периода за реинтегриране; 

р) задължението на изследователя за завръщане в обекта на бенефициера след края на 
периода на командироване, посочен в приложение І за провеждане на периода за 
реинтегриране;  

с) задължение на изследователя да възстанови на бенефициера цялата предоставена от 
Общността сума, която е получил в своя полза от бенефициера по настоящото 
споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ, в случай че не изпълни 
задължението си по буква р);  

т) че изследователят се задължава да попълва, подписва и предава на бенефициера 
оценката и последващи въпросници по букви о) и п) от член ІІІ.2; 

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

ф) клауза, че изследователят ще назовава финансирането от Общността в рамките 
на международната стипендия „Мария Кюри” за пребиваване в трети страни с цел 
развитие на кариерата във всяка една отнасяща се до това публикация или друга 
медийна изява, в съответствие с членове II.11 и ІІІ.7. 

2. Начините за плащане съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член се основават 
на принципа на месечните плащания в края на изтеклия месец, освен ако това е в 
противоречие с приложимото законодателство по параграф 1, буква ж) на настоящия 
член. Плащанията трябва да се осигуряват на изследователя от началото на 
назначението му, като всички средства, предназначени за изследователя, се изплатят 
най-късно до края на проекта.  

III. 4 – Суспендиране и удължаване на проекта  

1. В допълнение към разпоредбите на член ІІ.7.2, 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 страна на бенефициера се придружава задължително от 
необходимата обосновка. Последващото удължаване 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 5 от настоящия член.  

2. При молба за суспендиране поради родителски отпуск, включваща молба за 
коригиране на финансовото участие на Общността, молбата се представя 
задължително от бенефициера, придружена от необходимата обосновка. Комисията 
взема решение дали да актуализира финансовото участие на Общността според 
изискванията на всеки един конкретен случай. Изчислено на месечна основа, 
участието не може да превишава разликата между обезщетението, получено от 
изследователя по неговата социална осигуровка, посочена в член ІІІ.3.1, букви е) и ж), 
и сумата на помощта, определена в член ІІІ.9.1, буква а). Липсата на отговор от 
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Комисията в срок от 45 дни не означава одобрение на молбата. При положителен 
отговор се съставя изменение на споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ, в което се определят финансовите параметри на удължаването. 

3. Бенефициерът известява изследователя за решението на Комисията. 

4. При одобрено от Комисията суспендиране на дейността по изследователско 
обучение 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.  
 
5. 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 
който тя важи, съответно автоматично се удължава/т (или намалява/т). 
Актуализирането на продължителността на отчетния/ите период/и се определя въз 
основа на стандартния отчетен период от 12 месеца за назначение на пълен работен 
ден. 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. 
 
III. 5 – Представяне на резултати по проекта 

В допълнение към разпоредбите на член 3 и член ІІ.3, бенефициерът представя за 
отчетни периоди по-дълги от 18 месеца междинен доклад, в който прави оценка на 
напредъка на дейностите по изследователско обучение. 

Междинният и окончателният доклад за дейността се подписват от учения, отговарящ 
за проекта съгласно приложение І, както и от изследователя.  

III. 6 – Поверителност 

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

III. 7 – Публичност  

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

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

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

Освен при обстоятелствата по член ІІ.33, Комисията има право да прекрати 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ и при следните обстоятелства:  
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a) 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 неверни данни, за които носи отговорност, 
или когато умишлено е прикрил съществена информация, за да получи финансовото 
участие на Общността или друго предимство, предоставено от споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ.   

ЧАСТ Б – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ  

III. 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. 

В частност разходи, свързани с дейности по изследователско обучение, извършени по 
проекта, могат да бъдат възстановени от Комисията, както следва: 

1. Приемливи разходи за дейности, извършени от изследователя 

В приложение І към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ е 
определена фиксирана ставка изцяло в полза на назначения по проекта изследовател, 
в съответствие с приложимите референтни ставки, посочени в Работната програма, 
без да се засягат евентуални допълнителни помощи, които бенефициерът може да 
изплаща на изследователя.  

Приложимите референтни ставки от работната програма са определени на базата на 
назначение на пълен работен ден на изследователя в рамките на проекта. При 
назначение на непълен работен ден сумите се адаптират съответно пропорционално 
на времето, действително изразходвано по проекта.  

Фиксираната ставка по приложение І в полза на изследователя е разпределена, както 
следва: 

а) Месечна сума за разходите за издръжка, по реда на приложение І.  

За по-дълъг престой бенефициерът назначава изследователя по трудов договор, с 
изключение на надлежно документирани случаи или когато действащото национално 
законодателство забранява тази възможност. За по-кратък престой бенефициерът има 
право да избира между назначение по трудов договор или по договор за стипендия с 
фиксирана сума. Приложимите в работната програма референтни ставки за 
изследователи, наети по трудов договор, включват всички задължителни отчисления 
по националното законодателство в контекста на настоящото споразумение за 
отпускане на безвъзмездна помощ.  Когато не може да осигури трудов договор, 
бенефициерът наема изследователя със статус, който е равностоен на статуса по 
договор за стипендия с фиксирана сума, при условие че това е съобразно с 
действащото законодателство в страната на бенефициера и осигурява социална 
сигурност на изследователя, включваща най-малко клоновете, предвидени в член 4.1, 
букви а), б), д) и ж) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г., което 
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не е задължително да се изплаща от стипендията му. Прилагат се сумите за месечните 
разходи за издръжка, установени в работната програма. 

 
б) Сума за разходите за мобилност, състояща се от:  

- Месечна сума за мобилност по реда на приложение І, като се отчита семейното 
положение на изследователя към датата на съответния краен срок за представяне на 
предложението. Изследователят трябва да осъществи физическа трансгранична 
мобилност към момента на започване на съответната фаза от дейностите по 
изследователско обучение (период на командироване или период за реинтегриране) 
или в рамките на период по-кратък от 12 месеца преди съответния краен срок за 
представяне на предложението, за да има право на сумата за мобилност.  

Сумата за мобилност не се изплаща по време на периода за реинтегриране, когато 
последният се прекара в мястото на произход на изследователя.  
 
За да се отчетат разходите за издръжка и структурата на националните заплати в 
държавата/ите, където изследователят се е посветил на дейностите по 
изследователско обучение, към горепосочените суми за месечни разходи за издръжка 
и мобилност се прилагат коригиращи коефициенти, посочени в работната програма, 
която е в сила към датата на подписване на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ.  
 
При повишаване на коригиращите коефициенти, публикувани в работната програма, 
със стойности равни на или надвишаващи 10 %, Комисията си запазва правото да 
прилага променения коефициент за текущи споразумения за отпускане на 
безвъзмездна помощ. Необходимите финансови корекции във финансовото участие на 
Общността се извършват с окончателното плащане. 
 
Освен това, ако изследователят има право на месечна сума за мобилност за периода 
на командироване, той получава също така сума за пътни разходи според фиксираната 
ставка, определена в приложение І, за едно пътуване между неговото място на 
произход и обекта на организацията-партньор, за всеки период от 12 месеца, или за 
по-кратък срок, когато втората част от периода на командироване е по-кратка от 12 
месеца. 

- Изследователят получава също така сума за пътни разходи за периода за 
реинтегриране според фиксираната ставка, определена в приложение І, изчислена на 
базата на разстоянието между неговото място на произход и обекта на бенефициера за 
всеки период от 12 месеца или за по-кратък период, когато последният период за 
реинтегриране е по-кратък от 12 месеца, при условие, че тези две места се намират в 
различни държави.  

Първата сума за пътни разходи следва да бъде изплатена при приемане на 
назначението, а следващите – годишно.  

в) Сума, съответстваща на месечната фиксирана ставка, определена в приложение І, за 
покриване на другите разходи, свързани с участието на изследователя в проекта въз 
основа на естеството на дейностите, предвидени по проекта. Тази сума се управлява 
от бенефициера за покриване на разходи, свързани пряко с изследователя.  
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Разходи, свързани с другите дейности, извършени по проекта могат да бъдат 
възстановени от Комисията както следва: 

2. Приемливи разходи за дейности, извършени от бенефициера и непреки разходи 

Разходите за управление и непреките разходи се възстановяват в съответствие с 
условията, определени в приложение I, съгласно работната програма. 

Чрез дерогация от член 4.2 се забранява прехвърляне на средства, отпуснати за 
извършвани от изследователя дейности, към бюджета, отпуснат за дейности, 
извършвани от бенефициера. 

ЧАСТ В – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

III. 10 – Права 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 или произтичащи знания са необходими за неговите 
дейности по изследователско обучение в рамките на проекта. 

III. 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.  


	III. 3 – Отношения между бенефициера и изследователя

