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ПРИЛОЖЕНИЕ XII  
 
 

„ХОРИЗОНТ 2020“1 ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА С НИСКА СТОЙНОСТ ОТ ЕНС2 (БСНС ОТ ЕНС 

ЗА ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР) 
 

 В таблицата по-долу се съдържат указанията за изготвяне на специфичен образец на 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства („специфичен ОСОБС“). 

 
 

Общи бележки: 
 
 

 

• Въз основа на общия образец на споразумение за отпускане на 
безвъзмездни средства на един бенефициер 

• [Агенцията][Комисията] трябва да се замени с „Агенцията“  
• Трябва да бъдат избрани варианти за безвъзмездни средства с ниска 

стойност (под 60 000) 
• Заличават се вариантите за свързани трети страни 
• Заличават се позоваванията/вариантите с Евратом. 
• По отношение на безвъзмездните средства с ниска стойност от ЕНС, 

приложения 2 и 4 се различават 
• Съдържанието трябва да бъде адаптирано 
• Препратките в бележките под линия трябва да бъдат адаптирани 

 
Страни Варианти за безвъзмездни средства с ниска стойност от ЕНС: 

 
Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски 
съвет (European Research Council Executive Agency — ERCEA, 
наричана по-долу за краткост „Агенцията“), съгласно правомощието, 
делегирано от Европейската комисия (наричана по-долу за краткост 
„Комисията“)3, 
 

Приложения Приложения към ОСОБС с ниска стойност от ЕНС за един 
бенефициер: 
 
Приложение 1       Описание на действието  
 
Приложение 2     Прогнозен бюджет за действието  
 
Приложение 3    Не е приложим 
 

                                                 
1  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 

установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—
2020 г.) (Регламент № 1291/2013 за рамковата програма „Хоризонт 2020“) (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 104). 

2  Безвъзмездните средства с ниска стойност от ЕНС финансират инициативи, действия или 
изследвания, които могат да повишат прякото или непрякото въздействие върху научните 
изследвания или финансираните от ЕНС изследователи. 

3  Текстът в курсив представлява вариантите на образеца за споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства, приложими към настоящото споразумение. 
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Приложение 4 Образец за финансовия отчет 
 
Приложение 5 Не е приложим  
 
Приложение 6 Не е приложим 
 

ГЛАВА 2 
 
ЧЛЕН 4 
ПРОГНОЗЕН 
БЮДЖЕТ И 
БЮДЖЕТНИ 
ТРАНСФЕРИ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 4 ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ 
 
4.1 Прогнозен бюджет 
 
Прогнозният бюджет за действието е посочен в приложение 2. 
 
Той съдържа бюджетната категория, прогнозните допустими разходи 
и формата на разходите (вж. членове 5 и 6). 
 
4.2  Бюджетни трансфери  
 
Не е приложим 

ГЛАВА 3 
 
ЧЛЕН 5 РАЗМЕР 
НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ
ТЕ СРЕДСТВА, 
ФОРМА НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ
ТЕ СРЕДСТВА, 
СТАВКА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВА
НЕ НА 
РАЗХОДИТЕ И 
ФОРМА НА 
РАЗХОДИТЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 5 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА, ФОРМА 
НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА, СТАВКА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ФОРМА НА 
РАЗХОДИТЕ 
 
5.1 Максимален размер на безвъзмездните средства  
 
Максималният размер на безвъзмездните средства е [въведете сума 
(въведете сумата с думи)] EUR. 
 
5.2 Форма на безвъзмездните средства, ставка за възстановяване 

на разходите и форма на разходите 
 
Безвъзмездните средства покриват 100 % от допустимите разходи 
(вж. член 6) за действието („безвъзмездни средства за 
възстановяване на допустими разходи“) (вж. приложение 2).  
 
Прогнозните допустими разходи за действието са [въведете сума 
(въведете сумата с думи)] EUR.   
 
Допустимите преки и непреки разходи за действието (вж. член 6) 
трябва да се декларират като еднократна сума, както е предвидено в 
приложение 2 (т.е. под формата на „еднократни суми“). 
 
5.3  Окончателен размер на безвъзмездните средства — 

Изчисление 
 
Окончателният размер на безвъзмездните средства зависи от 
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правилното изпълнение на действието съобразно реда и условията, 
предвидени в споразумението.  
 
Този размер се изчислява от Агенцията при извършване на 
окончателното плащане (вж. член 21) по следните стъпки:  
 

Стъпка 1 — Прилагане на ставката за възстановяване на разходи  
 

Стъпка 2 — Намаляване на средствата поради нарушение на 
задължения 

 
5.3.1 Стъпка 1 — Прилагане на ставката за възстановяване на 
разходи към допустимите разходи 
 
Ставката за възстановяване на разходите (вж. член 5.2) се прилага към 
допустимите разходи (еднократни суми; вж. член 6), декларирани от 
бенефициера и одобрени от Агенцията (вж. член 21). 
 
5.3.2 Стъпка 2 — Намаляване на средствата поради нарушение на 
задължения, различно от неправилно изпълнение — Намален 
максимален размер на безвъзмездните средства — Изчисление 
 
При намаляване на размера на безвъзмездните средства (вж. член 43) 
Агенцията изчислява намаления максимален размер на 
безвъзмездните средства, като удържа сумата на намалението 
(изчислена като съотношение спрямо тежестта на нарушението на 
задълженията съгласно член 43.2) от максималния размер на 
безвъзмездните средства, предвиден в член 5.1. 

 
В този случай окончателният размер на безвъзмездните средства е по-
малката от следните две суми:  
 

- сумата, получена при стъпка 1, или  
 

- сумата, получена при стъпка 2. 
 

5.4 Коригиран окончателен размер на безвъзмездните средства — 
Изчисление 

 
Ако след окончателното плащане (в частност, след извършване на 
проверки, прегледи, одити или разследвания; вж. член 22) Агенцията 
не признае разходи (вж. член 42) или намали размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43), тя изчислява „коригиран 
окончателен размер на безвъзмездните средства“.  
  
Този размер се изчислява от Агенцията на базата на констатациите, 
както следва:  
 

- при непризнаване на разходи: като се прилага ставката за 
възстановяване на разходи към коригираните допустими 
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разходи, одобрени от Агенцията; 
 

- в случай на намаляване на размера на безвъзмездните 
средства: в съответствие с тежестта на нарушението на 
задълженията (вж. член 43.2).  

 
В случай на непризнаване на разходи и намаляване на размера на 
безвъзмездните средства коригираният окончателен размер на 
безвъзмездните средства е по-ниската от горните две суми.  
 

ЧЛЕН 6 
ДОПУСТИМИ И 
НЕДОПУСТИМИ 
РАЗХОДИ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 6 ДОПУСТИМИ И НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
 
6.1 Допустими разходи 
 
Разходи за бюджетната категория: 
 

А. Преки и непреки разходи за действието 
 
Преките и непреките разходи за действието са допустими 
(„допустими разходи“), ако съответстват на еднократната сума, 
предвидена в приложение 2, и съответстващите задачи или части от 
действието са правилно изпълнени в съответствие с приложение 1. 
 
6.2 Недопустими разходи  
 
Недопустими разходи са: 
 

а) разходите, които не отговарят на условията, предвидени по-
горе (вж. член 6.1); и 

 
б) разходите, възстановени по други безвъзмездни средства от 

ЕС или Евратом (в т.ч. безвъзмездни средства, отпуснати от 
държава членка и финансирани от бюджета на ЕС или 
Евратом, и безвъзмездни средства, отпуснати от органи, 
различни от Агенцията, за целите на изпълнение на бюджета 
на ЕС или Евратом); по-конкретно непреки разходи, ако за 
същия период бенефициерът вече получава безвъзмездни 
средства за оперативни разходи от бюджета на ЕС или 
Евратом. 

 
[в) ВАРИАНТ за разходни категории, които са изрично 

изключени съгласно работната програма: [въведете 
наименованието на изключената разходна категория]].  

 
6.3 Последствия при деклариране на недопустими разходи 
 
Декларираните недопустими разходи няма да бъдат признати (вж. 
член 42).  
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Това може също така да доведе до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6.  
 

ГЛАВА 4 
 
ЧЛЕН 7 ОБЩО 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
ЗА 
ПРАВИЛНОТО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА 
ДЕЙСТВИЕТО 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 7 ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО 
 
7.1  Общо задължение за правилното изпълнение на действието 
 
Бенефициерът е длъжен да изпълнява действието, както е описано в 
приложение 1, и в съответствие с разпоредбите на настоящото 
споразумение и всички законови задължения по приложимото 
законодателство на ЕС, международното и националното 
законодателство.  
 
7.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако бенефициерът не изпълни правилно действието (или част от 
него), съответните разходи ще бъдат считани за недопустими (вж. 
член 6) и няма да бъдат признати (вж. член 42). 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е друго задължение, размерът 
на безвъзмездните средства може да бъде намален (вж. член 43).  
 
Това може също така да доведе до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6.  
 

ЧЛЕН 8 
РЕСУРСИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА 
ДЕЙСТВИЕТО — 
ТРЕТИ СТРАНИ, 
УЧАСТВАЩИ В 
ДЕЙСТВИЕТО 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 8 РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО — 
ТРЕТИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В ДЕЙСТВИЕТО 
 
Бенефициерът трябва да разполага с подходящи ресурси за 
изпълнение на действието.  
 
Ако е необходимо за изпълнението на действието, бенефициерът 
може:  
 

- да закупува стоки, строителни работи и услуги (вж. член 10); и  
 

- да ангажира подизпълнители за изпълнение на задачи по 
действието, описани в приложение 1 (вж. член 13). 

 
В тези случаи бенефициерът продължава да носи еднолична 
отговорност към Агенцията за изпълнение на действието. 
 

ЧЛЕН 10 
ЗАКУПУВАНЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
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НА СТОКИ, 
СТРОИТЕЛНИ 
РАБОТИ ИЛИ 
УСЛУГИ 

ЧЛЕН 10 ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ, СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
ИЛИ УСЛУГИ 
 
10.1  Правила за закупуване на стоки, строителни работи или 
услуги 
 
Ако е необходимо за изпълнението на действието, бенефициерът 
може да закупува стоки, строителни работи или услуги.  
 
Бенефициерът е длъжен да осъществява тези покупки при 
икономически най-изгодните условия или, ако е целесъобразно, на 
най-ниската цена. В този процес той трябва да избягва какъвто и да е 
конфликт на интереси (вж. член 35).  
 
Бенефициерът е длъжен да осигури възможност на Агенцията, 
Комисията, Европейската сметна палата и Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) да упражняват своите права по членове 22 и 
23 и спрямо неговите доставчици. 
 
10.2  Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).] 
 
Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6. 
 

ЧЛЕН 11 
ПОЛЗВАНЕ НА 
ВНОСКИ В 
НАТУРА, 
ПРЕДОСТАВЕНИ 
ОТ ТРЕТИ 
СТРАНИ СРЕЩУ 
ЗАПЛАЩАНЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 11 ПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В НАТУРА, 
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 12 
ПОЛЗВАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ 
ВНОСКИ В 
НАТУРА, 
ПРЕДОСТАВЕНИ 
ОТ ТРЕТИ 
СТРАНИ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 12 ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ВНОСКИ В 
НАТУРА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 13 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАДАЧИ ПО 
ДЕЙСТВИЕТО 
ОТ 
ПОДИЗПЪЛНИТ

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 13 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЕТО ОТ 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 
13.1 Правила за възлагане на задачи по действието на 
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ЕЛИ подизпълнители 
 
Ако е необходимо за изпълнението на действието, бенефициерът 
може да възлага на подизпълнители поръчки за извършване на 
определени задачи по него, както са описани в приложение 1. 
 
Бенефициерът е длъжен да възлага поръчки на подизпълнители при 
икономически най-изгодните условия или, когато е подходящо, на 
най-ниската цена. В този процес той трябва да избягва какъвто и да е 
конфликт на интереси (вж. член 35).  
 
Бенефициерът е длъжен да осигури възможност на Агенцията, 
Комисията, Европейската сметна палата и Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF) да упражняват своите права по членове 22 и 
23 и спрямо неговите подизпълнители. 
 
Бенефициерът трябва да гарантира, че неговите задължения по 
членове 35, 36, 38 и 46 се прилагат и за подизпълнителите. 
 
13.2  Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).]  
 
Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6. 
 

ЧЛЕН 14 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАДАЧИ ПО 
ДЕЙСТВИЕТО 
ОТ СВЪРЗАНИ 
ТРЕТИ СТРАНИ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 14 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЕТО ОТ 
СВЪРЗАНИ ТРЕТИ СТРАНИ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 15 
ФИНАНСОВА 
ПОДКРЕПА ЗА 
ТРЕТИ СТРАНИ  

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 15 ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 16 
ОСИГУРЯВАНЕ 
НА 
ТРАНСНАЦИОН
АЛЕН ИЛИ 
ВИРТУАЛЕ0Н 
ДОСТЪП ДО 
НАУЧНОИЗСЛЕ
ДОВАТЕЛСКА 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 16 ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ИЛИ 
ВИРТУАЛЕ0Н ДОСТЪП ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Не е приложим 
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ИНФРАСТРУКТ
УРА  
ЧЛЕН 17 ОБЩО 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА 
ИНФОРМАЦИЯ 

17.1 Общо задължение за предоставяне на информация при 
поискване  

 
Бенефициерът трябва да предоставя по време на изпълнение на 
действието или след неговото приключване всякаква информация, 
поискана с оглед проверката на правилното изпълнение на действието 
и спазването на задълженията по настоящото споразумение. 

ЧЛЕН 18 
СЪХРАНЯВАНЕ 
НА 
ДОКУМЕНТАЛЕ
Н АРХИВ — 
ПРИДРУЖАВАЩ
И ДОКУМЕНТИ 
 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 18 —СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ — 
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ 
 
18.1 Задължение за съхраняване на документален архив и други 

придружаващи документи 
 
Бенефициерът трябва, за срок от три години след окончателното 
плащане, да съхранява адекватна документация и други 
разходооправдателни документи с оглед доказване, че съответните 
задачи или част от действието, описани в приложение 1, са правилно 
изпълнени. Не е необходимо бенефициерът да определя действително 
покритите допустими разходи или да представя разходооправдателни 
документи (като счетоводни отчети), за да докаже сумата, 
декларирана като еднократна сума. 
 
Той трябва да представя документите при поискване (вж. член 17) или 
в рамките на проверки, прегледи, одити или разследвания (вж. 
член 22).  
 
Ако има неприключили проверки, прегледи, одити, разследвания, 
съдебни спорове или предявяване на претенции по друг ред по 
настоящото споразумение (включително при разширяване на обхвата 
на констатациите; вж. член 22), бенефициерът трябва да съхранява 
документален архив и други придружаващи документи до 
приключване на тези процедури. 
 
Бенефициерът трябва да съхранява оригиналните документи. 
Цифрови и цифровизирани документи се считат за оригинали, ако се 
признават за такива съгласно приложимото национално 
законодателство. Агенцията има право да приеме документи, които не 
са оригинални, ако сметне, че е налице достатъчна гаранция за 
тяхната достоверност. 
 
18.2 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, разходите, за които не е представен достатъчен 
доказателствен материал, ще бъдат считани за недопустими (вж. член 
6) и няма да бъдат признати (вж. член 42).  
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Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6. 
 

ЧЛЕН 20— 
ОТЧЕТНОСТ —
ИСКАНИЯ ЗА 
ПЛАЩАНЕ 
 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 20— ОТЧЕТНОСТ —ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 
20.1 Задължение за представяне на отчети  
 
Бенефициерът е длъжен да представи на Агенцията (вж. член 52) 
финансовия отчет, посочен в настоящия член. Финансовият отчет 
включва искането за плащане.  
 
Отчетът трябва да бъдат съставен, като се използват формулярите и 
образците, предоставени в системата за електронен обмен (вж. член 
52).  
 
20.2 Отчетен период 
 
Действието има един отчетен период: 
 
 - ОП1: от месец 1 до месец [X] 
 
20.3 Периодични отчети — Искания за междинни плащания 
 
Не е приложим 
 
20.4 Окончателен отчет — Искане за окончателно плащане 
 
Бенефициерът трябва да представи на Агенцията (вж. член 52), в срок 
от 60 дни след края на отчетния период, окончателен отчет, 
включително и искане за окончателно плащане. 
 
Окончателният отчет трябва да включва следното: 

 
а) „окончателен технически отчет“, който съдържа резюме с: 

 
(i) преглед на резултатите; 

 
(ii) изводите, направени на база изпълнение на действието; 

и 
 

б) „окончателен финансов отчет“, който съдържа 
„индивидуален финансов отчет“ (вж. приложение 4), 
включително и искане за окончателно плащане.  

 
Във финансовия отчет трябва да бъдат подробно отразени 
допустимите разходи (еднократни суми; вж. член 6 и 
приложение 2). 
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Суми, които не са декларирани във финансовия отчет, няма да 
бъдат взeмани предвид от Агенцията. 
 
 
Бенефициерът трябва да потвърди, че: 
 

- предоставената информация е пълна, надеждна и вярна; 
 

- декларираните разходи са допустими (т.е., че действието 
е правилно изпълнено; вж. член 6); 
 

- разходите (т.е. правилното изпълнение на действието) 
могат да бъдат доказани чрез адекватна документация и 
разходооправдателни документи (вж. член 18), които ще 
бъдат представени при поискване (вж. член 17) или в 
рамките на проверки, прегледи, одити и разследвания 
(вж. член 22). 

 
20.5 Информация за направените кумулативни разходи 
 
Не е приложим 
 
20.6 Валута, в която се изготвят финансовите отчети  
 
Финансовият отчет се изготвя в евро.  
 
20.7 Език на отчета 
 
Отчетът (техническият и окончателният финансов отчет, в т.ч. 
финансовият отчет) трябва да се представят на езика, на който е 
изготвено настоящото споразумение. 
 
20.8 Последствия при неизпълнение — Отлагане на крайния 

срок за плащания — Прекратяване 
 
Ако представеният отчет не отговаря на условията, предвидени в 
настоящия член, Агенцията има право да отложи крайния срок за 
плащане (вж. член 47) и да приложи всяка от другите мерки, описани 
в глава 6. 
 
Ако бенефициерът наруши своето задължение да представи отчета и 
не изпълни това си задължение в срок от 30 дни от получаване на 
писмено напомняне от Агенцията, настоящото споразумение може да 
бъде прекратено (вж. член 50). 
 

ЧЛЕН 21 
ПЛАЩАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ЗА 
ПЛАЩАНЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
21.1 Плащания, които следва да бъдат извършени  
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Член 21.1 
Плащания, които 
следва да бъдат 
извършени  
 

Следните плащания се извършват на бенефициера: 
  

- едно плащане по предварителното финансиране; 
 

- едно окончателно плащане на базата на искане за 
окончателно плащане (вж. член 20). 

 
Член 21.2 
Плащане по 
предварителното 
финансиране — 
Сума — Сума, 
оставаща в 
Гаранционния 
фонд 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
21.2 Плащане по предварителното финансиране — Сума — Сума, 
която се внася в Гаранционния фонд 
 
[ВАРИАНТ по подразбиране: Целта на предварителното 
финансиране е да се осигурят оборотни средства на бенефициера. 
  
То остава собственост на ЕС до извършване на окончателното 
плащане. 
 
Сумата на плащането по предварителното финансиране е [въведете 
сума (въведете сумата с думи)] EUR.  
   
Освен в случаите, когато се прилага член 48, Агенцията извършва 
плащане по предварителното финансиране към бенефициера в срок 
от 30 дни от датата на влизане в сила на настоящото споразумение 
(вж. член 58) или 10 дни преди началната дата на действието (вж. 
член 3), като между двете дати се избира по-късната дата.  
  
Сумата от [въведете сума (въведете сумата с думи)] EUR, която 
представлява 5 % от максималния размер на безвъзмездните 
средства (вж. член 5.1), се удържа от Агенцията от плащането по 
предварителното финансиране и се превежда в Гаранционния 
фонд.] 
 
ВАРИАНТ, в случай че бенефициерът е JRC: Агенцията извършва 
плащане по предварителното финансиране, възлизащо на [въведете 
сума, която включва петте процента, дължими на Гаранционния 
фонд (въведете сумата с думи)] EUR, в срок от 30 дни от 
представянето на дебитно известие от JRC след подписването на 
административното споразумение.  

 
JRC дава съгласието си Агенцията да прехвърли от негово име към 
Гаранционния фонд сумата[въведете сумата: 5 % от размера на 
безвъзмездните средства, предвидени за JRC (въведете сумата с 
думи)] EUR, която съответства на неговата вноска в Гаранционния 
фонд (вж. член 21.2).] 
 

Член 21.3
 Междинни 
плащания — 
Сума — 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
21.3 Междинни плащания — Сума — Изчисление 
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Изчисление Не е приложим 
 

21.4
 Окон
чателно 
плащане — 
Сума — 
Изчисление 
— 
Освобождав
ане на 
сумата, 
внесена в 
Гаранцион
ния фонд 

 

21.4 Окончателно плащане — Сума — Изчисление — 
Освобождаване на сумата, внесена в Гаранционния фонд 

 
Чрез окончателното плащане се възстановява останалата част от 
допустимите разходи, направени от бенефициера за изпълнение на 
действието.  
 
Ако общият размер на предходните плащания е по-голям от 
окончателния размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.3), 
окончателното плащане е под формата на събиране на вземания (вж. 
член 44).  
 
Ако общият размер на предходните плащания е по-малък от 
окончателния размер на безвъзмездните средства, Агенцията изплаща 
разликата в срок от 90 дни от получаване на окончателния отчет (вж. 
член 20.4), освен в случаите, когато се прилагат членове 47 или 48. 
 
Плащането се извършва след одобрение на окончателния отчет. 
Одобрението не означава признаване на съответствието, 
автентичността, пълнотата и коректността на неговото съдържание. 
 
Сумата на окончателното плащане се изчислява от Агенцията, като 
от окончателния размер на безвъзмездните средства, определен в 
съответствие с член 5.3, се извади общият размер на предварителното 
финансиране: 
 

{окончателен размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.3) 
 

минус 
 

предварителното финансиране}. 
 
При окончателното плащане сумата, внесена в Гаранционния фонд 
(вж. по-горе), се освобождава и: 
 

- ако салдото е положително: освободената сума се плаща в 
пълен размер на бенефициера заедно с дължимата сума по 
окончателното плащане;  

 
- ако салдото е отрицателно (окончателното плащане е под 

формата на събиране на вземания): вземането се удържа от 
освободената сума (вж. член 44.1.2). Ако получената сума е: 
 

- положителна, тя се плаща на бенефициера; 
 

- отрицателна, тя подлежи на събиране.  
 
Сумата обаче може да бъде прихваната без съгласието на 
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бенефициера от други суми, дължими от бенефициера на Агенцията, 
Комисията или друга изпълнителна агенция (към бюджета на ЕС или 
Евратом) до максималното посочено финансово участие на ЕС за 
бенефициера в прогнозния бюджет (вж. приложение 2). 
 

Член 21.5 
Уведомления за 
дължими суми 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
21.5 Уведомления за дължими суми 
 
Агенцията официално уведомява бенефициера за дължимата сума и 
посочва окончателния размер на безвъзмездните средства.  
 
В случай на намаляване на размера на безвъзмездните средства или 
събиране на недължимо платени суми, уведомлението се предхожда 
от състезателната процедура, предвидена в членове 43 и 44. 
 

ЧЛЕН 23a 
УПРАВЛЕНИЕ 
НА 
ИНТЕЛЕКТУАЛ
НА 
СОБСТВЕНОСТ 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 23a УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
СОБСТВЕНОСТ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 24 
СПОРАЗУМЕНИ
Е ОТНОСНО 
ПРЕДХОДНИ 
ЗНАНИЯ 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 24 СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 25 ПРАВА 
НА ДОСТЪП ДО 
ПРЕДХОДНИ 
ЗНАНИЯ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 25 ПРАВА НА ДОСТЪП ДО ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 26 
СОБСТВЕНОСТ 
ВЪРХУ 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

Варианти за безвъзмездни средства с ниска стойност от ЕНС: 
 
ЧЛЕН 26 СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
[ВАРИАНТ: 26.1 Собственост на бенефициера, създал 
резултатите 
 
Резултатите са собственост на бенефициера, който ги е създал.  
 
„Резултати“ означава всички (материални или нематериални) 
продукти от действието, като данни, знания или информация, 
независимо от тяхната форма или характер и независимо дали 
могат да бъдат обект на правна закрила, или не, които са създадени 
по действието, както и всички права, свързани с тях, в т.ч. и права 
върху интелектуална собственост.  
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26.2 Съвместна собственост на няколко бенефициери 
 
Не е приложим 
 
26.3 Права на трети страни (включително персонал)  
 
Ако трети страни (включително персонал) могат да претендират за 
права върху резултатите, бенефициерът трябва да гарантира, че е 
изпълнил задълженията си по настоящото споразумение.  
 
Ако трета страна е създала резултатите, бенефициерът трябва да 
получи от нея всички необходими права (прехвърляне, лицензи или 
други) с оглед изпълнение на своите задължения така, както ако 
резултатите са били създадени от самия бенефициер. 
 
Ако получаването на правата не е възможно, бенефициерът трябва 
да се въздържа да ползва третата страна за създаване на 
резултати. 
 
26.4  Собственост на Агенцията с оглед правна закрила на 

резултатите  
 
26.4.1 Агенцията има право, със съгласието на бенефициера, да 
поеме собствеността върху резултатите с оглед тяхната правна 
закрила, ако бенефициерът възнамерява, в срок до четири години 
след изтичане на срока, предвиден в член 3, да разпространява 
своите резултати, без да ги защити, освен в следните случаи: 
 

а) липсата на правна закрила се дължи на това, че закрилата на 
резултатите не е възможна, разумна или обоснована (предвид 
обстоятелствата);  

 
б) липсата на правна закрила се дължи на липса на потенциал за 

търговско или промишлено приложение; или 
 
в) бенефициерът възнамерява да прехвърли резултатите на 

трета страна, която е установена в държава — членка на 
ЕС, или в асоциирана държава4, и която ще осигури 
закрилата им. 

  
Преди разпространение на резултатите и ако не се прилагат 

                                                 
4  За определението вж. член 2, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 11 декември за определяне на правилата за участие и разпространение на 
резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) 
(„Регламент № 1290/2013 за определяне на правилата за участие“): „асоциирана държава“ 
означава трета държава, която е страна по международно споразумение със Съюза, както е 
определено в член 7 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 относно „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за 
научни изследвания и иновации. В член 7 се определят условията за асоцииране към програма 
„Хоризонт 2020“ на държави, които не са членки на ЕС . 
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случаите по-горе по букви а), б) или в), бенефициерът трябва да 
уведоми официално Агенцията и същевременно да я информира за 
възможни основания за отказ да даде съгласие. Бенефициерът има 
право да откаже да даде съгласие само ако може да докаже, че 
негов законен интерес ще бъде сериозно накърнен. 
 
Ако Агенцията реши да поеме собствеността, тя уведомява 
официално бенефициера в срок от 45 дни от получаване на 
уведомлението. 
 
Тези резултати не могат да бъдат разпространявани преди 
изтичане на този срок или, ако Агенцията вземе положително 
решение, преди тя да е предприела необходимите стъпки за правна 
закрила на резултатите.  
 
26.4.2 Агенцията има право, със съгласието на бенефициера, да 
поеме собствеността върху резултатите, за да осигури тяхната 
правна закрила, ако бенефициерът възнамерява, в срок до четири 
години след изтичане на срока, предвиден в член 3, да преустанови 
тяхната закрила или да не удължи срока на закрила, освен в 
следните случаи:  
 

а) закрилата е преустановена поради липса на потенциал за 
търговско или промишлено приложение; 

 
б) удължаването на срока на закрилата не е обосновано предвид 

обстоятелствата. 
 
Бенефициерът, който възнамерява да преустанови правната закрила 
на резултатите или да не удължава нейния срок, с изключение на 
случаите, в които се прилагат букви а) или б), трябва официално да 
уведоми Агенцията за това най-малко 60 дни преди изтичане на 
срока на действие на закрилата или ако удължаването му не е 
възможно, както и за основанията за отказ на съгласие. 
Бенефициерът има право да откаже да даде съгласие само ако може 
да докаже, че негов законен интерес ще бъде сериозно накърнен. 
 
Ако Агенцията реши да поеме собствеността, тя уведомява 
официално бенефициера в срок от 45 дни от получаване на 
уведомлението. 
 
26.5 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).]  
  
Такива нарушения може да доведат до прилагане на всяка от 
другите мерки, описани в глава 6.] 
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[Не е приложим] 
 

ЧЛЕН 27 
ПРАВНА 
ЗАКРИЛА НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ 
— ВИДИМОСТ 
НА 
ФИНАНСИРАНЕ
ТО ОТ ЕС 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 27 ПРАВНА ЗАКРИЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ — 
ВИДИМОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 28 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 28 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 29 
РАЗПРОСТРАНЕ
НИЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ 
— СВОБОДЕН 
ДОСТЪП 
ВИДИМОСТ НА 
ФИНАНСИРАНЕ
ТО ОТ ЕС 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 29 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ — 
СВОБОДЕН ДОСТЪП — ВИДИМОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО 
ОТ ЕС 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 30 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
И 
ЛИЦЕНЗИРАНЕ 
НА РЕЗУЛТАТИ 

Варианти за безвъзмездни средства с ниска стойност от ЕНС: 
 
ЧЛЕН 30 ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 31 ПРАВА 
НА ДОСТЪП ДО 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 31 ПРАВА НА ДОСТЪП ДО РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
[ВАРИАНТ: 31.1 Права на достъп за институциите, органите, 
службите или агенциите на ЕС и за държавите — членки на ЕС  
 
Бенефициерът е длъжен да предоставя безвъзмезден достъп до 
своите резултати на институциите, органите, службите или 
агенциите на ЕС, за целите на разработване, прилагане или 
наблюдение на политики или програми на ЕС.  
 
Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и 
неконкурентна цел. 
 
Това не води до промяна в правата на ползване на всички материали, 
документи или информация, получени от бенефициера за целите на 
дейности за комуникация и публичност (вж. член 38.2). 
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31.2 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43). 
 
[ВАРИАНТ: Не е приложим] 
 

ЧЛЕН 32 
ПОДБОР НА 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
И И УСЛОВИЯ 
НА РАБОТА ЗА 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
ИТЕ 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 32 ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УСЛОВИЯ НА 
РАБОТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ 
 
Не е приложим 

ЧЛЕН 33 
РАВЕНСТВО 
МЕЖДУ 
ПОЛОВЕТЕ 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
 
ЧЛЕН 33 РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 35 
КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ 

Варианти за безвъзмездни средства с ниска стойност от ЕНС: 
 
ЧЛЕН 35 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  
 
[ВАРИАНТ: 35.1 Задължение за избягване на конфликт на 

интереси 
 
Бенефициерът е длъжен да предприеме всички мерки за 
предотвратяване на ситуации, при които безпристрастното и 
обективно изпълнение на действието е изложено на риск по причини, 
свързани с икономически интереси, политически или национални 
пристрастия, семейни или емоционални връзки или всякакви други 
отношения или общи интереси (наричани по-долу за краткост 
„конфликт на интереси“). 
 
Той е длъжен без излишно забавяне да уведоми официално Агенцията 
за всяка ситуация, която представлява или може да доведе до 
конфликт на интереси, и незабавно да предприеме всички необходими 
стъпки за коригиране на ситуацията.  
 
Агенцията има право да извърши проверка, за да потвърди, че 
предприетите мерки са подходящи, както и да изиска прилагане на 
допълнителни мерки в конкретен срок. 
 
35.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
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настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43), а споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства — прекратено (вж. член 50). 
 
Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от 
другите мерки, описани в глава 6.] 
 
[Не е приложим] 

ЧЛЕН 36 
ПОВЕРИТЕЛНО
СТ 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 36 ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
36.1 Общо задължение за опазване на поверителността 
 
Страните са длъжни да опазват поверителността на всички данни, 
документи или други материали (в каквато и да е форма), които се 
определят като поверителни в момента на разкриването им 
(„поверителна информация“). 
 
Те имат право да ползват поверителна информация за изпълнение на 
настоящото споразумение.  
 
Задълженията за поверителност не са приложими, ако: 
 

а) разкриващата страна е дала съгласие да освободи от 
отговорност другата страна; 

 
б) информацията вече е била известна на получателя или му е 

била предоставена без задължение за поверителност от трета 
страна, която не е длъжна да опазва поверителността ѝ; 

 
в) получателят докаже, че информацията е изготвена, без да е 

ползвана поверителна информация; 
 
г) информацията е станала публично и общодостъпна, без да е 

налице нарушение на задължението за поверителност; или 
 

д) разкриването на информацията се изисква по силата на 
законодателството на ЕС или националното законодателство.  
 

36.2 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).]  
 
Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6. 
 

ЧЛЕН 37 БСНС от ЕНС за един бенефициер: 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ, 
СВЪРЗАНИ СЪС 
СИГУРНОСТТА 
 

 
ЧЛЕН 37 ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
Не е приложим 
 

ЧЛЕН 38 
ПОПУЛЯРИЗИР
АНЕ НА 
ДЕЙСТВИЕТО 
ВИДИМОСТ НА 
ФИНАНСИРАНЕ
ТО ОТ ЕС 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
ЧЛЕН 38 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО — 

ВИДИМОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 
 
38.1 Задължение за популяризиране на действието и резултатите 
от него — Информация за финансирането от ЕС — Задължение и 
право на ползване на емблемата на ЕС — Декларация за отказ на 
Агенцията от отговорност — Право на Агенцията да ползва 
материали, документи и информация 
 
Бенефициерът е длъжен да популяризира действието и резултатите от 
него.  
 
Освен в случаите, когато Агенцията изисква или е дала съгласие за 
друго и освен ако това не е възможно, при комуникационните 
дейности, свързани с действието (под всякаква форма, в т.ч. 
електронна, чрез социалните медии и др.), и на всяка инфраструктура, 
оборудване и основни резултати, финансирани от безвъзмездните 
средства, трябва: 
 

а) да се постави емблемата на ЕС, логото на ЕНС; и 
 

б) да се включи следният текст: 
 

По отношение на комуникационните дейности: „Настоящият проект е 
финансиран от Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) по 
Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на 
Европейския съюз (споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства № [номер]).“ 
 
По отношение на инфраструктурата, оборудването и основните 
резултати: „Настоящите [инфраструктура][оборудване][въведете 
вид резултат] са част от проект, финансиран от Европейския 
научноизследователски съвет (ЕНС) по Програмата за научни 
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз 
(споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № [номер]).“ 

 
При всяка комуникационна дейност, свързана с действието, трябва 
ясно да се упомене, че тя отразява единствено гледната точка на 
автора и че Агенцията не носи отговорност за по-нататъшното 
ползване на съдържащата се вътре информация. 
 
Агенцията има право да ползва, за целите на собствените си дейности 
за комуникация и публичност, информация, свързана с действието, 
документи, най-вече резюмета за публикация и публични резултати, 
както и други материали, като снимки или аудио-визуални материали, 
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които е получила от бенефициера (включително в електронен 
формат). 
 
Правото на ползване на материали, документи и информация на 
бенефициера обхваща: 
 

а) ползване за собствени цели (в частност, предоставянето им 
на лица, работещи за Агенцията или която и да е друга 
институция, орган, служба или агенция на ЕС, или институции 
в държави — членки на ЕС; и копирането и 
възпроизвеждането им, в цялост или частично, в неограничен 
брой); 

 
б) разпространение за широката общественост (в частност, 

публикуване на хартиен носител и в електронен или цифров 
формат, публикуване в интернет под формата на файл, който 
може да се изтегля или не, излъчване по който и да е канал, 
публично изложение или представяне, комуникация чрез 
информационни служби или включване в широкодостъпни 
бази данни или индекси); 

 
в) редактиране или преработване за целите на дейности по 

комуникация и публичност (включително съкращаване, 
обобщаване, вмъкване на други елементи (като метаданни, 
легенди, други графични, визуални, аудио- и текстови 
елементи), извадки на части (напр. аудио- или видеофайлове), 
разделяне на части, ползване в сборни текстове);   

 
г) превод;  

 
д) предоставяне на достъп при получаване на индивидуална 

заявка за достъп съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001, без 
право на възпроизвеждане или използване; 

 
е) съхранение на хартиен носител, в електронен или друг 

формат; 
 
ж) архивиране в съответствие с приложимите правила за 

управление на документация; и 
 
з) право да се упълномощават трети страни да действат от 

нейно име или да преотстъпват лицензите за методите на 
ползване, предвидени в букви б), в), г) и е) на трети страни, 
ако това е необходимо за дейностите на Агенцията, свързани с 
комуникация и публичност. 

 
38.2 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по 
настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
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намален (вж. член 43).]  
 
Такива нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от мерките, 
описани в глава 6. 
 

ЧЛЕН 39 
ОБРАБОТВАНЕ 
НА ЛИЧНИ 
ДАННИ 

ЧЛЕН 39 ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
[ВАРИАНТ: 39.1 Обработване на лични данни от Агенцията и 

Комисията  
 
Всички лични данни по настоящото споразумение се обработват от 
Агенцията или Комисията съгласно Регламент № 45/20015 и в 
съответствие с „нотификациите за операциите по обработка“ до 
длъжностното лице за защита на данните (ДЗД) на Агенцията или 
Комисията (публично достъпни в регистъра, воден от ДЗД).  
 
Тези данни се обработват от „контролиращ орган за лични данни“ 
на Агенцията или Комисията за целите на изпълнение, управление и 
наблюдение на настоящото споразумение или за защита на 
финансовите интереси на ЕС или Евратом (в т.ч. проверки, прегледи, 
одити и разследвания; вж. член 22).  
 
Лицата, чиито лични данни се обработват, имат право на достъп и 
корекция на личните си данни. За тази цел те следва да изпратят 
запитвания относно обработката на личните им данни до 
контролиращия орган чрез лицето за контакт, посочено в 
специалните декларации за защита на личните данни (SSPS), 
публикувани на уебсайтовете на Агенцията и Комисията. 
 
Те също така имат право да се обърнат по всяко време към 
Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).  
 
39.2 Обработка на лични данни от бенефициера  
 
Бенефициерът е длъжен да обработва личните данни по 
настоящото споразумение в съответствие с приложимото 
законодателство на ЕС и националното законодателство относно 
защитата на лични данни (включително и изискванията за 
разрешения и нотификации). 
 
Бенефициерът има право да предостави на своя персонал достъп 
единствено до данни, които са строго необходими за изпълнение, 
управление или наблюдение на настоящото споразумение.  
 
Бенефициерът е длъжен да уведоми служителите, чиито лични 
данни се събират и обработват от Агенцията или Комисията. За 

                                                 
5  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно 

защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на 
Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).  
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тази цел той трябва да им предостави специалните декларации за 
защита на личните данни (SSPS) (вж. по-горе), преди да изпрати 
данните им на Агенцията или Комисията.  
 
39.3 Последствия при неизпълнение 
 
Ако бенефициерът наруши което и да е от задълженията си по член 
39.2, Агенцията има право да приложи всяка от мерките, описани в 
глава 6.] 
 
[Не е приложим] 
 

ГЛАВА 6 
 
ЧЛЕН 42 
НЕПРИЗНАВАНЕ 
НА 
НЕДОПУСТИМИ 
РАЗХОДИ   
 
Член 42.1 Условия 
 
Член 42.1.1 
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
42.1 Условия 
 
42.1.1. Агенцията има право — в момента на окончателно плащане 
или след това — да не признае недопустимите разходи (ако 
действието не е изпълнено правилно, както е описано в приложение 1, 
вж. член 6), и по-конкретно констатираните такива след провеждане 
на проверки, прегледи, одити или разследвания (вж. член 22). 

Член 42.2 
Непризнати 
недопустими 
разходи — 
Изчисление — 
Процедура 

42.2 Непризнати — недопустими разходи Изчисление — 
Процедура 

 
Недопустимите разходи не се признават пропорционално на 
неизпълнените задачи или части от действието. 
 
В случаите, когато Агенцията не признае разходи, без да намалява 
размера на безвъзмездните средства (вж. член 43) или да събира 
недължимо платените суми (вж. член 44), тя уведомява официално 
бенефициера за непризнаването на разходите, тяхната сума и 
основанията за непризнаване (ако е приложимо, уведомлението 
съдържа и дължимите суми; вж. член 21.5). Бенефициерът има право в 
срок от 30 дни от получаване на уведомлението да уведоми 
официално Агенцията относно несъгласието си и основанията за него.  
 
В случаите, когато Агенцията не признае разходи, с намаляване на 
размера на безвъзмездните средства или събиране на недължимо 
платените суми, тя официално уведомява за непризнаването с 
предварително известие относно намалението или събирането на 
вземания, както е предвидено в членове 43 и 44. 
 

42.3 Последици 42.3 Последици 
 
В случаите, когато Агенцията не признае разходи в момента на 
окончателно плащане, тя удържа сумите от общите допустими 
разходи за действието , декларирани във финансовия отчет (вж. член 
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20.4). След това тя изчислява размера на окончателното плащане, 
както е предвидено в член 21.4.    
 
В случаите, когато Агенцията не признае разходи след извършено 
окончателно плащане, тя удържа непризнатата сума от общите 
допустими разходи, декларирани във финансовия отчет. След това тя 
изчислява коригирания окончателен размер на безвъзмездните 
средства, както е предвидено в член 5.4.  
 

ЧЛЕН 47 
ОТЛАГАНЕ НА 
КРАЙНИЯ СРОК 
ЗА ПЛАЩАНЕ  
 

47.1 Условия 
 
Агенцията има право по всяко време да отложи крайния срок за 
плащане (вж. членове 21.2—21.4), ако искането за плащане (вж. член 
20) не може да бъде одобрено, защото:  
 

а) не съответства на разпоредбите на настоящото споразумение 
(вж. член 20);  

 
б) не е представен технически или финансов отчет, или той не е 

пълен, или е необходима допълнителна информация; или 
 

в) налице е съмнение относно допустимостта на разходите, 
декларирани във финансовия отчет, и са необходими 
допълнителни проверки, прегледи, одити или разследвания. 

 
47.2 Процедура 
 
Агенцията уведомява официално бенефициера за отлагането на 
крайния срок и основанията за него.  
 
Отлагането на крайния срок влиза в сила на датата на изпращане на 
уведомлението от Агенцията (вж. член 52).  
 
Ако условията за отлагане на крайния срок за плащане вече не са 
приложими, отлагането се отменя и започва да тече оставащата част 
от срока. 
 
Ако отлагането надвиши два месеца, бенефициерът може да отправи 
запитване до Агенцията дали то ще продължи.  
 
Ако крайният срок за плащане е отложен поради несъответствие на 
техническия или финансовия отчет (вж. член 20) и не бъде представен 
коригиран отчет, или такъв бъде представен, но отново не бъде 
одобрен, Агенцията има право да прекрати настоящото споразумение 
(вж. член 50.3.1, буква л)). 
 

ЧЛЕН 48 
ВРЕМЕННО 
СПИРАНЕ НА 
ПЛАЩАНИЯТА  

48.1 Условия  
 
Агенцията има право по всяко време временно да спре плащанията, в 
цялост или частично, по предварителното финансиране или 
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 окончателното плащане, ако бенефициерът: 
 

а) е извършил или има съмнения, че е извършил сериозни 
грешки, нередности, измами или тежко нарушение на 
задълженията си при процедура на обществена поръчка или по 
настоящото споразумение; или  

 
б) е извършил по отношение на други безвъзмездни средства, 

отпуснати при сходни условия от бюджета на ЕС или Евратом, 
системни или повтарящи се грешки, нередности, измами или 
тежки нарушения на задълженията, които имат съществено 
въздействие върху безвъзмездните средства по настоящото 
споразумение („разширяване на обхвата на констатациите, 
свързани с безвъзмездните средства по други 
споразумения, спрямо безвъзмездните средства по 
настоящото споразумение“; вж. член 22.5.2).  

 
48.2 Процедура 
 
Преди временно да спре плащанията, Агенцията уведомява 
официално бенефициера, като:  
 

- го информира за намерението си временно да спре плащанията 
и посочи основанията за това; и  
 

- го приканва да представи коментари в срок от 30 дни от 
получаване на уведомлението. 

  
Ако Агенцията не получи коментари или въпреки получените 
коментари вземе решение да пристъпи към процедурата, тя изпраща 
официално потвърждение относно временното спиране. В противен 
случай тя изпраща официално уведомление, че процедурата на 
временно спиране е прекратена.  

 
Временното спиране на плащанията влиза в сила на датата на 
изпращане на потвърждение от Агенцията.  
 
Ако условията за възобновяване на плащанията са изпълнени, 
временното спиране се отменя. Агенцията уведомява официално 
бенефициера за това. 
 
Бенефициерът може временно да спре изпълнението на действието 
(вж. член 49.1) или да прекрати споразумението (вж. членове 50.1 и 
50.2). 
 

ЧЛЕН 50 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА 
СПОРАЗУМЕНИ
ЕТО  

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
50.1.2 Последици 
 
Бенефициерът е длъжен, в срок от 60 дни от влизане в сила на 
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Член 50.1 
Прекратяване на 
споразумението от  
бенефициера 
 
Член 50.1.2 
Последици 
 

прекратяването, да представи окончателния отчет (вж. член 20). 
 

Ако Агенцията не получи отчета в предвидения срок (вж. по-горе), тя 
не възстановява никакви разходи. 
 
Агенцията изчислява окончателния размер на безвъзмездните 
средства (вж. член 5.3) и салдото (вж. член 21) на базата на 
представения отчет, допустимите разходи и спазването на другите 
задължения по настоящото споразумение.  
 
Неправилното прекратяване може да доведе до намаление на размера 
на безвъзмездните средства (вж. член 43). 
 

Член 50.3 
Прекратяване на 
споразумението от 
Агенцията 
 
Член 50.3.3 
Последици  
 

БСНС от ЕНС за един бенефициер — заменена разпоредба: 
 
50.3.3 Последици  

 
Бенeфициерът е длъжен, в срок от 60 дни от влизане в сила на 
прекратяването, да представи окончателния отчет (вж. член 20). 
 
Ако Агенцията не получи отчета в предвидения срок (вж. по-горе), тя 
не възстановява никакви разходи. 
 
Агенцията изчислява окончателния размер на безвъзмездните 
средства (вж. член 5.3) и салдото (вж. член 21) на базата на 
представения отчет, допустимите разходи и спазването на другите 
задължения по настоящото споразумение.  
 
Това не засяга правото на Агенцията да намалява размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43) или да налага административни 
и финансови санкции (член 45).  
 
Бенефициерът няма право да предявява искове за нанесени вреди 
поради прекратяването от Агенцията (вж. член 46). 

 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [въведете номер] [въведете съкращение] [въведете идентификационен номер на поканата/подпоканата]

 Разпечатване в A4

Общо разходи

Ставка за 
възстановява

не на 
разходите %

Максимално 
участие на 

ЕС2

Максимален 
размер на 

безвъзмездн

ите средства3

Форма на разходите 
4

Бенефициер

Еднократна сума

1 За условията за допустимост вж. член 6

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЕНС - БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА С НИСКА СТОЙНОСТ ПО „ХОРИЗОНТ 
2020“ — ЗА ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР

ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ ЗА ДЕЙСТВИЕТО

Прогнозни допустими1 разходи (по бюджетни 
категории)

Участие на ЕС

4 Вж. член 5 за формата на разходите

3 „Максималният размер на безвъзмездните средства“ е максималният размер, отпуснат с решение на Комисията/Агенцията. Обичайно той съответства на искания 
размер на безвъзмездните средства, но може и да е по-малък.  

A. Преки и непреки разходи за 
действието

2 Това е теоретичният  размер на участието на ЕС, който се изчислява автоматично от системата (с умножаване на всички предвидени в бюджета разходи по 
ставката за възстановяване). Този теоретичен  размер е ограничен до „максималния размер на безвъзмездните средства“ (който Комисията/Агенцията реши да 
отпусне за действието) (вж. член 5.1).



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [въведете номер] [въведете съкращение] [въведете идентификационен номер на поканата/подпоканата]

Разпечатване в A4

Общо 
разходи

Ставка за 
възстановява

не на 
разходите %

Максимален 
размер на 

участието на 
ЕС

Поискано 
участие на ЕС

Форма на разходите 
2

Бенефициер

2 Вж. член 5 за формите на разходите

1 Вж. член 6 за условията за допустимост 

С настоящото бенефициерът потвърждава, че:

Декларираните разходи са допустими (вж. член 6).
Разходите могат да бъдат доказани с адекватна документация и разходооправдателни документи, които ще бъдат предоставени при поискване или в рамките на 
проверки, прегледи, одити и разследвания (вж. членове 17, 18 и 22).

ОБРАЗЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 КЪМ ЕНС - БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА С НИСКА СТОЙНОСТ ПО „ХОРИЗОНТ 
2020“ — ЗА ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР

Допустими1 разходи (по бюджетни 
категории)

Участие на ЕС

A. Преки и непреки разходи за 
действието

Предоставената информация е пълна, надеждна и вярна.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЕНЕФИЦИЕР [наименование] ЗА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД [отчетен период]

Еднократна сума


	ERC LV MGA v2 BG
	ERC LV MGA V2 annex 2 BG
	Приложение 2 

	ERC LV MGA V2 annex 4 BG
	Приложение 4 


