
 

Декларация за отказ от отговорност 
Целта на настоящия документ е да окаже съдействие на кандидатите за финансиране по програма 
„Хоризонт 2020“. В него се посочват всички разпоредби, които могат да се прилагат по отношение на този 
вид споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, и предназначението му е единствено 
информативно. Правно обвързващото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се подписва от 
всички страни за всяко действие. 
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ОБЩ ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР 
 
 

 Бележките под линия в жълто ще се появят в текста, генериран от 
информационната система за подпис (тъй като съдържат определения или 
препратки към правни документи). Другите бележки под линия няма да останат в 
текста (тъй като те представляват единствено вътрешни инструкции).  

 Текстът в сиво означава, че текстът, включен в общия образец за повече от един 
бенефициер, не е приложим към общия образец за един бенефициер. 

 Относно вариантите [в курсив, в квадратни скоби]: приложимият вариант трябва 
да бъде избран от информационната система. Вариантите, които не бъдат 
избрани, или автоматично не се появяват, или се появяват като „неприложими“. 
Избраните варианти се появяват в курсив без кавички и без заглавието на 
варианта (за да могат бенефициерите лесно да забележат, че се прилага 
специфично правило). 

 За полетата [в сиво и квадратни скоби] (дори и ако те са част от вариант, както е 
посочено в предходната точка): въведете подходящите данни в 
информационната система.  

 Информационната система ще генерира справка, в която се потвърждават 
избраните варианти и въведените данни. 

 
 Information on formatting: 

styles 
CHAPTER     style ‘Chapter’ 
SECTION    style ‘Section’ 
SUBSECTION    style ‘Subsection’ 
ARTICLE 1   style ‘Article’ 
4.1 Estimated budget   style ‘Subarticle’ 
Text (without list)   style ‘Normal’ 
Table of Content levels (black) style ‘TOC 1’, ‘TOC 2’, ‘TOC 3’, ‘TOC 4’, ‘TOC 5’  
Footnotes:  Paragraph - special (hanging 0,5) (‘Times New Roman’, ‘10 pt’) 

 
attention: text with a list must be formatted manually (‘Times New Roman’, ‘12 pt’, 

‘Justified’) 
 

 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА 
 

НОМЕР [въведете номер] — [въведете съкращение] 
 
Настоящото споразумение („споразумението“) се сключва между следните страни:  
 

   
 

[ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ/Изпълнителна агенция] 
ГД 
 
Дирекция 
Отдел                

  



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
2 

 

от една страна, 
 
[ВАРИАНТ 1: Европейския съюз („ЕС“, представляван от Европейската комисия 
(„Комисията“)1,]  
 
[ВАРИАНТ 2: Европейската общност за атомна енергия („Евратом“), 
представлявана от Европейската комисия („Комисията“),]  
 
[ВАРИАНТ 3: [Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA)] 
[Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)] 
[Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA)] [Изпълнителната 
агенция за малките и средните предприятия (EASME)] („Агенцията“), съгласно 
пълномощията, делегирани от Европейската комисия („Комисията“),] 
 
представлявани за целите на подписване на настоящото споразумение от[[длъжност, 
[главна дирекция, дирекция, отдел] [департамент]], [име и фамилия],2 
 
и  
 
от друга страна, 
 
1. „координатора“: 
 
[пълно официално наименование (съкратено наименование)][правна форма], 
[официален номер по регистрация], със седалище [пълен официален адрес], 
[идентификационен номер по ДДС], представляван за целите на подписване на 
настоящото споразумение от [длъжност, име и фамилия] 
 
и от следните други бенефициери, ако са подписали формуляр за присъединяване (вж. 
приложение 3 и член 56): 
 
2. [пълно официално наименование (съкратено наименование)][правна форма], 
[официален номер по регистрация], със седалище [пълен официален адрес] 
[идентификационен номер по ДДС], 
 
[ВАРИАНТ за бенефициери, които не получават финансиране от ЕС: X. [пълно 
официално наименование (съкратено наименование)] [правна форма], [официален 
номер по регистрация], със седалище [пълен официален адрес] [идентификационен 
номер по ДДС], в качеството му на „бенефициер, който не получава финансиране от 
ЕС“ (вж. член 9),] 
 
[повтаря се за всеки отделен бенефициер] 

                                                 
1 Текстът в курсив представлява вариантите на образеца за споразумение за отпускане на безвъзмездни 

средства, приложими към настоящото споразумение. 
2 Лицето, представляващо [Комисията][Агенцията], следва да е разпоредител с бюджетни кредити 

(оправомощен или вторично оправомощен), определен съгласно Нота № 60008 от 22.2.2001 г. „Mise 
en place de la Charte des ordonnateurs“. 
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[ВАРИАНТ, в случай че бенефициерът е JRC: и X. Съвместния изследователски 
център (JRC), със седалище [пълен официален адрес], при условие, че е подписал 
административното споразумение (вж. приложение 3б)].  
 
Освен ако в споразумението не е посочено друго, препратките към „бенефициер“ или 
„бенефициери“ се отнасят до координатора [ВАРИАНТ при участие на JRC: и 
Съвместния изследователски център (JRC)]. 
 
Горепосочените страни се съгласяват да сключат настоящото споразумение при реда и 
условията, предвидени по-долу.  
 
Като полагат подписите си под споразумението или формуляра за присъединяване 
[ВАРИАНТ в случай, че бенефициерът е JRC: или административното 
споразумение], бенефициерите приемат безвъзмездните средства и се съгласяват да 
изпълнят действието на своя отговорност и съгласно всички задължения и условия, 
предвидени в споразумението.  
 
Споразумението се състои от: 
 
Ред и условия 
 
Приложение 1    Описание на действието  
 
Приложение 2   Прогнозен бюджет за действието  
 
Приложение 3  Формуляри за присъединяване  
  

[ВАРИАНТ, ако се прилага член 14 и ако [Комисията][Агенцията] е 
поставила изискване за солидарна отговорност: 3a Декларация  за 
солидарна отговорност на свързани трети страни]  
 

 [ВАРИАНТ при участие на JRC: 3б Административно споразумение] 
 
Приложение 4 Образци на финансови отчети 
 
Приложение 5 Образец на сертификат за финансовите отчети 
 
Приложение 6 Образец на сертификат за методиката 
 
 

РЕД И УСЛОВИЯ 
СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
ГЛАВА 1  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ...................................................................................................... 10 

ЧЛЕН 1 — ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ....................................................................................... 10 
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ГЛАВА 1  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ЧЛЕН 1 — ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  
 
Настоящото споразумение урежда правата и задълженията, както и реда и условията, 
приложими към безвъзмездните средства, отпуснати на бенефициерите за изпълнение 
на действието, посочено в глава 2. 
 
ГЛАВА 2  ДЕЙСТВИЕ 
 
ЧЛЕН 2 — ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДМЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ [— ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА] [— СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНО ДЕЙСТВИЕ] 
 
Безвъзмездните средства се отпускат за действие с наименование [въведете 
наименование на действието] — [въведете съкращение] („действие“) съгласно 
описанието в приложение 1. 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни безвъзмездни средства, ако е предвиден в работната 
програма: Безвъзмездните средства представляват „допълнителни безвъзмездни 
средства“ към [споразумение/я за отпускане на безвъзмездни средства по покана/и за 
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представяне на предложения [идентификационен номер/(а на поканата: „ХОРИЗОНТ 
2020“ — тема —]] [следното/ите допълнително/и споразумение/я за отпускане на 
безвъзмездни средства с номер/а: 
 

- [въведете номер] [въведете съкращение] 
- [въведете номер] [въведете съкращение]].] 

 
[ВАРИАНТ за съвместни действия (съвместна покана с трета страна или 
международна организация): Действието представлява „съвместно финансирано 
действие“, което следва да се координира със „съвместното действие“, наречено 
[въведете заглавие на действието на трета държава или международна организация 
] съгласно описанието в приложение 1.] 
 
ЧЛЕН 3 — ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧАЛНА ДАТА НА ДЕЙСТВИЕТО  
 
Продължителността на действието е [въведете брой] месеца от [ВАРИАНТ по 
подразбиране: считано от първия ден на месеца след датата, на която 
споразумението влиза в сила (вж. член 58)] [ВАРИАНТ, ако е необходимо за 
действието: въведете дата]3 („начална дата на действието“).  
 
ЧЛЕН 4 — ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ  
 
4.1 Прогнозен бюджет 
 
„Прогнозният бюджет“ за действието е посочен в приложение 2. 
 
Той съдържа прогнозните допустими разходи и форми на разходи, разбити по 
бенефициери [(или свързани трети страни)] и бюджетни категории (вж. членове 5, 6, 
[и 14]). [ВАРИАНТ, ако се прилага член 9: Той също така съдържа прогнозните 
допустими разходи на бенефициери, които не получават финансиране от ЕС (вж. член 
9).] 
 
4.2  Бюджетни трансфери  
 
Прогнозната бюджетна разбивка, посочена в приложение 2, може да бъде коригирана 
чрез трансфер на суми между бенефициерите или между бюджетни категории (или и 
двете). За тази цел не е необходимо изменение съгласно член 55, при условие че 
действието се изпълнява в съответствие с описанието в приложение 1.  
 
Бенефициерите обаче нямат право: 
 

                                                 
3 Тази дата трябва да е първият ден на месеца и следва да е по-късно от датата на влизане в сила на 

споразумението, освен в случаите, когато разпоредителят с бюджетни кредити не реши друго, при 
условие че кандидатът може да докаже необходимост действието да започне преди датата на влизане 
в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. При всички случаи началната дата 
не може да предхожда датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства 
(член 130 от ФР). 
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- [ВАРИАНТ, ако в член 5.2 са предвидени еднократни общи суми: да 
коригират сумите, посочени като еднократни общи суми в приложение 2;] 
 

- добавят разходи за подизпълнители, които не са предвидени в приложение 1, 
освен в случаите, когато допълнителни подизпълнители са одобрени по силата 
на член 13.  
 
 

ГЛАВА 3  БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА 
 
ЧЛЕН 5 — РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА, ФОРМА НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА, СТАВКИ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ФОРМИ НА РАЗХОДИ 

 
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, ставки за възстановяване на разходи и 

форми на разходи 
 
Безвъзмездните средства покриват [ВАРИАНТ за изследователски действия: 100 % 
от допустимите разходи за действието] [ВАРИАНТ за иновативна дейност4, ако 
всички бенефициери и всички свързани трети страни са правни субекти с идеална 
цел5: 100 % от допустимите разходи за действието][ВАРИАНТ за иновативни 
дейности, ако всички бенефициери и всички свързани трети страни са правни 
субекти със стопанска цел: 70 % от допустимите разходи за 
действието][ВАРИАНТ за иновативни дейности, ако някои от бенефициерите или 
свързаните трети страни са правни субекти с идеална цел, а други са със 
стопанска цел: 100% от допустимите разходи на [бенефициерите][и][свързаните 
трети страни], които са правни субекти с идеална цел и 70 % от допустимите 
разходи на другите бенефициери [и свързаните трети страни][ВАРИАНТ в 
изключителни случаи, ако се предвидени в работната програма: […%] от 
допустимите разходи за действието] (вж. член 6) („безвъзмездни средства за 
възстановяване на допустими разходи“) (вж. приложение 2). 
 

                                                 
4 За определението вж. член 2.1, параграф 5a от Регламент (ЕС) № XX/2013 за определяне на правилата 

за участие: „иновативна дейност“ означава дейност, която включва основно дейности, пряко 
предназначени за изготвяне на планове и договорености или проекти за нови, променени или 
подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват изготвяне на 
прототипи, изпитвания, демонстрации, пилотни проекти, мащабно валидиране на продукти и 
въвеждане на пазара. 

5 За определението вж. член 2.1, параграф 10a от Регламент (ЕС) № XX/2013 за определяне на 
правилата за участие: „правно образувание с идеална цел“ означава правно образувание, което по 
юридическата си форма е с идеална цел или е задължено по закон или по устав да не разпределя 
печалби на своите акционери или отделни членове. 
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Прогнозните допустими разходи за действието са [въведете сума (въведете сума с 
думи)] EUR. 
 
Допустимите разходи (вж. член 6) трябва да бъдат декларирани като следните форми 
(„форми на разходи“): 
 
а) за преки разходи за персонал [(с изключение на разходите за персонал за 

дейностите по буква е))]6:  

 
- като действително направени разходи („действителни разходи“), или  

 
- на базата на единични разходи, изчислени от бенефициера в съответствие с 

обичайните му счетоводни практики („единични разходи“).  

 
Разходите за персонал за собственици на МСП или за бенефициери, които са 
физически лица, неполучаващи заплата, (вж. член 6.2, точки A.4 и A.5) следва 
да бъдат декларирани като единични разходи, както е посочено в приложение 2 
(единични разходи); 
 

б)  за преки разходи за подизпълнители [(с изключение на разходи за 
подизпълнители за дейностите по буква е))]7: като действително направени 
разходи (действителни разходи);  

 
в)  [ВАРИАНТ, ако се прилага член 15: за преки разходи за предоставяне на 

финансова подкрепа на трети страни [(с изключение на разходите за 
финансова подкрепа, предоставена за дейностите по буква е))]8: като 
действително направени разходи (действителни разходи);][ВАРИАНТ: не е 
приложим;] 

г)  за други преки разходи [(с изключение на други преки разходи за дейностите 
по буква е))]9: като действително направени разходи (действителни разходи); 

 
д)  за непреки разходи [(с изключение на непреки разходи за дейностите по буква 

е))]10: на базата на фиксиран разход, както е предвидено в член 6.2, точка Д 
(„фиксирани разходи“); 

 
                                                 
6 Прилага се само при варианта, предвиден в буква е). 
7 Прилага се само при варианта, предвиден в буква е). 
8 Прилага се само при варианта, предвиден в буква е). 
9 Прилага се само при варианта, предвиден в буква е). 
10 Прилага се само при варианта, предвиден в буква е). 
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[е) [ВАРИАНТ за специфични категории разходи, при условие че с решение на 
Комисията са предвидени единични разходи: за разходи за [въведете 
разходна категория или дейност11]: 

 
- на базата на сума/и за единица, както е предвидено в приложение 2 

(единични разходи) [или] 

-  [като действително направени разходи (действителни разходи)]12[или  

- като комбинация от двете].]  

[ВАРИАНТ за специфични категории разходи, ако с решение на Комисията са 
предвидени еднократни общи суми: за разходи за [въведете разходна категория 
или дейност]: като еднократна обща сума, както е предвидено в приложение 2 
(„еднократни общи суми“).]]  

 
5.3  Окончателен размер на безвъзмездните средства — Изчисление 
 
„Окончателният размер на безвъзмездните средства“ зависи от степента, до която 
действието е действително изпълнено съобразно реда и условията, предвидени в 
споразумението.  
 
Този размер се изчислява от [Комисията][Агенцията] при извършване на окончателно 
плащане (вж. член 21.4) по следните стъпки:  
 

Стъпка 1 – Прилагане на ставките за възстановяване на разходи към допустимите 
разходи 

 
Стъпка 2 – Ограничаване до максималния размер на безвъзмездните средства  

 
Стъпка 3 – Намаляване на средствата по правилото за недопускане на печалба 

 
Стъпка 4 – Намаляване на средствата поради неправилно изпълнение или 

нарушение поради неизпълнение на други задължения 
 
5.3.1  Стъпка 1 — Прилагане на ставките за възстановяване на разходи към 
допустимите разходи  
 
Ставките за възстановяване на разходи (вж. член 5.2) се прилагат към допустимите 
разходи (действителни разходи, единични разходи и фиксирани разходи [еднократни 

                                                 
11 Въведете точното наименование на разходите, както е посочено в решението на Комисията за 

прилагане на единични разходи или еднократни общи суми. Например: разходи за „осигуряване на 
транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура“; разходи за „клинични 
изследвания“; разходи за „мерки за енергийна ефективност на сгради“. 

12 Прилага се, ако решението на Комисията за прилагане на единични разходи позволява на бенефициера 
да избира между действителни разходи и единични разходи. 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
15 

 

общи суми]; вж. член 6), декларирани от бенефициерите [и свързаните трети страни] 
(вж. член 20) и одобрени от [Комисията][Агенцията] (вж. член 21). 
 
5.3.2  Стъпка 2 — Ограничаване до максималния размер на безвъзмездните 
средства  
 
Ако сумата, получена при стъпка 1, е по-голяма от максималния размер на 
безвъзмездните средства, посочен в член 5.1, тя ще бъде ограничена до този размер. 
 
5.3.3  Стъпка 3 — Намаляване на средствата по правилото за недопускане на 
печалба 
 
Безвъзмездните средства не трябва да пораждат печалба.  
 
„Печалба“ означава излишък над сумата, получена при стъпки 1 и 2 плюс общите 
постъпления от действието, който надвишава общите допустими разходи за действието.  
 
„Общите допустими разходи за действието“ са консолидираните общи допустими 
разходи за действието, одобрени от [Комисията][Агенцията]. 
 
„Общите постъпления от действието“ са консолидираните общи постъпления за 
общата продължителност на действието (вж. член 3).  
 
За постъпления се считат: 
 

а) приходи от действието; ако приходът е генериран от продажба на оборудване 
или други активи, закупени по споразумението, постъплението следва да е до 
размера, деклариран като допустим съгласно споразумението; 
 

б) финансово участие от трети страни, предоставено на бенефициера [или на 
свързана трета страна] и конкретно предназначено за действието, и 
 

в) вноски в натура от трети страни, които са безвъзмездни и конкретно 
предназначени за действието, ако са декларирани като допустими разходи. 

 
Следните не се считат за постъпления: 

 
а)  приход, генериран от използване на резултатите от действието (вж. член 28); 
 

б) финансово участие от трети страни, ако то може да се използва за покриване на 
разходи, които не са допустими разходи (вж. член 6); 

 
в) финансово участие от трети страни без задължение за връщане на неизползвани 

суми в края на периода, предвиден в член 3. 
 

Ако е налице печалба, тя ще бъде извадена от сумата, получена при стъпки 1 и 2. 
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5.3.4  Стъпка 4 — Намаляване на средствата поради неправилно изпълнение 
или нарушение поради неизпълнение на други задължения — Намален 
размер на безвъзмездните средства — Изчисление 

 
При намаляване на размера на безвъзмездните средства (вж. член 43) 
[Комисията][Агенцията] изчислява намаления размер на безвъзмездните средства, 
като удържа сумата на намалението (изчислена като съотношение спрямо 
неправилното изпълнение на действието или тежестта на нарушението поради 
неизпълнение на задълженията съгласно член 43.2) от максималния размер на 
безвъзмездните средства, предвиден в член 5.1. 

 
Окончателният размер на безвъзмездните средства е по-малката от следните две суми:  
 

- сумата, получена при стъпки 1 до 3, или  
 

- намаленият размер на средствата при стъпка 4.  
 
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), [Комисията][Агенцията] не признае разходи 
(вж. член 42) или намали размера на безвъзмездните средства (вж. член 43), тя 
изчислява „коригиран окончателен размер на безвъзмездните средства“ за 
бенефициера, за когото се отнасят констатациите.  
  
Този размер се изчислява от [Комисията][Агенцията] на базата на констатациите, 
както следва:  
 

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

 
- при намаляване на размера на безвъзмездните средства: като се изчислява 

делът за съответния бенефициер в намаления размер на безвъзмездните средства 
като съотношение спрямо неправилното изпълнение на действието или тежестта 
на нарушението поради неизпълнение 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 за съответния 
бенефициер е по-ниската от горните две суми.  
 
ЧЛЕН 6 — ДОПУСТИМИ И НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
 
6.1 Общи условия за допустимост на разходите  
 
„Допустими разходи“ са разходи, които отговарят на следните критерии:  
 
а) за действителни разходи: 
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i) трябва да са действително направени от бенефициера;  

 
ii) трябва да са направени в срока, предвиден в член 3, с изключение на 

разходи, свързани с подаването на периодични отчети за последен отчетен 
период и на окончателен отчет (вж. член 20);  

 
iii) трябва да са предвидени в прогнозния бюджет, както е посочено в 

приложение 2; 
 

iv) трябва да са направени във връзка с действието, както е описано в 
приложение 1 и трябва да са необходими за неговото изпълнение; 

 
v) трябва да подлежат на идентифициране и проверка, по-специално да са 

осчетоводени от бенефициера в съответствие с приложимите счетоводни 
стандарти в държавата, където е учреден бенефициерът, както и неговите 
обичайни счетоводни практики;  
 

vi) трябва да са направени при съблюдаване на националното законодателство 
в областта на данъчното облагане, трудовото право и социалната сигурност, 
и 
 

vii) трябва да са разумни, обосновани и да отговарят на принципа на доброто 
финансово управление, по-специално по отношение на икономичност и 
ефикасност. 

 
б) за единични разходи:  
 

i) трябва да бъдат изчислени по следния начин:  
 

{сума за единица, както е посочено в приложение 2 или изчислена от бенефициера в 
съответствие с неговите обичайни счетоводни практики (вж. член 6.2, точка A) 
  
умножена по  
 
броя на действителните единици}; 

 
ii) броят на действителните единици следва да отговаря на следните условия: 

 
- единиците трябва да са реално използвани или да са произведени в срока, 

посочен в член 3; 
 

- единиците трябва да са необходими за изпълнението на действието или 
да са произведени чрез него, и 

 
- броят на единиците трябва да подлежи на идентифициране и проверка, и 

по-специално да бъде подкрепен с данни и документи (вж. член 18).  
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в) за фиксирани разходи:  
 

i) трябва да са изчислени на базата на фиксираните ставки, посочени в 
приложение 2, и 

 
ii) разходите (действителни разходи или единични разходи [или еднократни 

общи суми]), към които се прилага фиксираната ставка, да отговарят на 
условията за допустимост, предвидени в настоящия член.  

 
г) [ВАРИАНТ, ако в член 5.2 са предвидени еднократни общи суми: за 

еднократни общи суми:  
 

i) допустимият размер е равен на размера, предвиден в приложение 2 и 
 

ii) съответстващите задачи или части от действието трябва да са 
правилно изпълнени в съответствие с приложение 1.] 

 
6.2 Специфични условия за допустимост на разходите 
 
Разходите са допустими, ако отговарят на общите условия (вж. по-горе) и на 
специфичните условия, посочени по-долу за всяка от следните бюджетни категории: 
 

А. преки разходи за персонал;  
Б. преки разходи за подизпълнители;  
В. [ВАРИАНТ, ако се прилага член 15: преки разходи за предоставяне на 

финансова подкрепа на трети страни;] [ВАРИАНТ: не е приложим;] 
Г. други преки разходи; 
Д. непреки разходи; 
Е. [ВАРИАНТ за специфични категории разходи, ако с решение на 

Комисията са предвидени единични разходи: разходи за [въведете 
разходна категория или дейност13]]. 

 
„Преки разходи“ са разходи, които са пряко свързани с изпълнението на действието и 
могат следователно да бъдат отнесени пряко към него. Те не могат да включват 
никакви непреки разходи (вж. точка Д по-долу). 
 
„Непреките разходи“ са разходи, които не са пряко свързани с изпълнението на 
действието и следователно не могат да бъдат отнесени пряко към него.  
 
A. Преки разходи за персонал [(не са включени в точка Е)] 
 
Видове допустими разходи за персонал  
 

                                                 
13 Въведете точното наименование на разходите, както е посочено в решението на Комисията за 

прилагане на единични разходи или еднократни общи суми. Например: разходи за „осигуряване на 
транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура“; разходи за „клинични 
изследвания“; разходи за „мерки за енергийна ефективност на сгради“. 
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A.1 Разходите за персонал за допустими, ако са свързани с персонала, нает от 
бенефициера по трудов договор (или еквивалентен акт за назначение) и работещ по 
действието. Те трябва да са ограничени до заплати (в т.ч. и по време на отпуск по 
майчинство/бащинство), социалноосигурителни вноски, данъчни вноски и други 
разходи, свързани с възнагражденията, ако такива произтичат от националното 
законодателство или от трудовия договор (или еквивалентен акт за назначение).  
 
Бенефициерите, които са правни субекти с идеална цел14, могат да декларират като 
разходи за персонал допълнителните възнаграждения на персонала, работещ по 
действието (в т.ч. плащания по допълнителни договори, независимо от тяхното 
естество), ако:  
 

а) това е част от обичайните практики на бенефициера за изплащане на 
възнаграждения и ако те се изплащат систематично за аналогичен вид работа 
или експертни познания; 

 
б) критериите за изчисляване на допълнителните плащания са обективни и се 

прилагат като цяло от бенефициера, без оглед на източника на финансиране.  
 
Допълнителните възнаграждения за персонала, работещ по действието, са допустими 
разходи, ако не надвишават следния размер:  
 

а) ако лицето работи на пълен работен ден и е заето изключително с работа по 
действието в продължение на една пълна година: до 8000 EUR; 

 
б) ако лицето е заето изключително с работа по действието, но не на пълен работен 

ден или не за една пълна година: до съответния пропорционален размер от 8000 
EUR, или 

 
в) ако лицето не е заето изключително с работа по действието: до 

пропорционалния размер, изчислен, както следва:  
 

{{EUR 8000  
 
разделено на  
 
броя производствени часове годишно (вж. по-долу)},  
 
умножено по 
 
броя часове, които лицето е отработило по действието за годината}. 

 

                                                 
14 За определението вж. 2.1, параграф 10a  от Регламент (ЕС) № XX/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от XX за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 
2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (ОВ L XX, XX, стр. 
XX) („Регламент № XX/2013 за определяне на правилата за участие“): „правно образувание с 
идеална цел“ означава правно образувание, което по юридическата си форма е с идеална цел или е 
задължено по закон или по устав да не разпределя печалби на своите акционери или отделни членове. 
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A.2 Разходите за физически лица, работещи по пряко сключен с бенефициера 
договор, който не е трудов договор, са допустими разходи за персонал, ако:  
 

а) лицето работи под ръководството на бенефициера и в помещенията на 
бенефициера, ако не е налице друга договореност с бенефициера; 

 
б) резултатът от работата му/ѝ е собственост на бенефициера и 

 
в) разходите не се различават съществено от разходите за персонала, ангажиран с 

изпълнение на сходни задачи по трудов договор с бенефициера.  
 
A.3 Разходите за персонал, командирован от трета страна срещу възнаграждение 
са допустими разходи, ако са изпълнени условията, предвидени в член 11. 
 
A.4 Разходите на собствениците на бенефициери — малки и средни предприятия 
(„Собственици на МСП“), които работят по действието и не получават заплата — са 
допустими разходи, ако съответстват на единичната сума, предвидена в приложение 2, 
умножена по броя часове, действително отработени по действието.  
 
A.5 Разходи на „бенефициери, които са физически лица“, неполучаващи заплата, са 
допустими разходи за персонал, ако съответстват на сумата, предвидена в приложение 
2, умножена по броя часове, действително отработени по действието.  
 
[A.6 [ВАРИАНТ, който се прилага за транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: разходите за персонал за осигуряване на 
транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура са допустими 
само ако са изпълнени и условията по член 16.1.1.] [ВАРИАНТ, който се прилага за 
виртуален достъп до научноизследователска инфраструктура: разходите за 
персонал за осигуряване на виртуален достъп до научноизследователска 
инфраструктура са допустими само ако са изпълнени и условията по 16.2.]] 
 
Изчисление  
 
Разходите за персонал следва да бъдат изчислени от бенефициерите, както следва: 
 

{{почасова ставка  
 
умножена по  
 
броя действително отработени часове по действието},  
 
плюс   
 
за правни субекти с идеална цел: допълнителното възнаграждение за персонала, работещ по 
действието при предвидените по-горе условия (точка A.1)}. 

 
Броят действително отработени часове, декларирани за дадено лице, следва да подлежи 
на идентифициране и проверка (вж. член 18).  
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Общият брой часове, декларирани по безвъзмездните средства от ЕС или от Евратом, за 
едно лице годишно не може да надвишава производствените часове годишно, 
използвани за изчисляване на почасовата ставка: 
 

{брой производствени часове годишно за съответната година (вж. по-долу) 
 
минус 
 
общия брой часове, декларирани от бенефициера за съответното лице за съответната година за 
друга безвъзмездни средства от ЕС или Евратом}. 

 
За „Почасовата ставка“ се прилага една от следните възможности: 
 
а) за разходи за персонал, декларирани като действителни разходи: почасовата 

ставка е сумата, изчислена по следния начин: 
 

{действителни годишни разходи за персонал (без допълнителните възнаграждения) за лицето  
 
разделени на  
 
броя производствени часове годишно}. 

 
Бенефициерите следва да използват годишните разходи за персонал и броя 
производствени часове годишно за всяка финансова година, обхваната от 
съответния отчетен период. Ако финансовата година не е приключила в края на 
отчетния период, бенефициерите трябва да прилагат почасовата ставка за 
последната приключена финансова година.  
 
За брой „производствени часове годишно“ бенефициерите могат да ползват една от 
следните възможности:  

 
i) 1720 часа за лица, работещи на пълен работен ден (или еквивалента на 

пропорционална основа за лица, които не работят на пълен работен ден);  
 

ii) общия брой часове, отработени от лицето през годината за бенефициера, 
изчислен, както следва:  

 
{годишен брой часове, подлежащи на отработване, за лицето (съгласно трудов договор, 
приложим договор за назначение или националното законодателство) 
 
плюс  
 
отработени извънредни часове  
 
минус  
 
отсъствия (например отпуск по болест или специален отпуск)}. 

 
„Броят работни часове годишно“ е периодът, в който лицето следва да е на 
работа, на разположение на работодателя или да изпълнява служебните си 
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задължения по трудов договор, приложим колективен трудов договор или 
националното законодателство относно работното време.  
 
Ако договорът (или приложим колективен трудов договор или 
националното законодателство относно работното време) не позволява да се 
определи брой работни часове годишно, този вариант не може да бъде 
приложен; 

 
iii) „стандартния брой часове годишно“, по правило прилаган от бенефициера 

за неговия персонал в съответствие с неговите обичайни счетоводни 
практики. Този брой трябва да е поне 90 % от „стандартния брой работни 
часове годишно“.  

 
Ако няма приложим стандарт за работни часове годишно, този вариант не 
може да бъде приложен.  

 
При всички варианти действителното време, прекарано в отпуск по 
майчинство/бащинство за лице, работещо по действието, може да се извади от 
броя производствени часове годишно; 

 
б) за разходи за персонал, декларирани на базата на единични разходи: за почасовата 

ставка се прилага една от следните възможности:  
 
i) за собственици на МСП или бенефициери, които са физически лица: почасовите 

ставки, предвидени в приложение 2 (вж. точки A.4 и A.5 по-горе), или 
 

ii) за разходи за персонал, декларирани на базата на обичайните счетоводни 
практики на бенефициера: почасовата ставка се изчислява от бенефициера в 
съответствие с обичайните счетоводни практики, ако:  

 
- ползваните счетоводни практики се прилагат систематично, на 

базата на обективни критерии, без оглед на източника на 
финансиране; 

 
- почасовата ставка е изчислена чрез прилагане на действителни 

разходи за персонал, осчетоводени от бенефициера, с изключение 
на недопустими разходи или разходи, заложени в други бюджетни 
категории. 

 
Действителните разходи за персонал могат да бъдат коригирани от 
бенефициера на базата на заложени в бюджета или прогнозни 
елементи. Тези елементи трябва да са приложими за изчисляване 
на разходите за персонал, да са разумни и да съответстват на 
обективна информация, подлежаща на проверка и 

 
- почасовата ставка е изчислена на базата на брой производствени 

часове годишно (вж. по-горе). 
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Б. Преките разходи за подизпълнители [(не са включени в точка Е)] (в т.ч. 
свързаните разходи за мита, данъци, и неподлежащ на приспадане данък добавена 
стойност (ДДС), платен от бенефициера) са допустими, ако отговарят на условията, 
предвидени в член 13. 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага за транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: Разходите за подизпълнители за 
осигуряване на достъп до научноизследователска инфраструктура са допустими 
единствено ако отговарят на условията, предвидени в член 16.1.1.] 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага за виртуален достъп до научноизследователска 
инфраструктура: Разходите за подизпълнители за осигуряване на виртуален достъп 
до научноизследователска инфраструктура са допустими единствено ако 
отговарят на условията, предвидени в член 16.2.] 
 
В. Преки разходи за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни [(не са 
включени в точка Е)] [ВАРИАНТ, ако се прилага член 15: разходите са допустими, 
ако отговарят на условията, предвидени в член 15.][ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
Г. Други преки разходи [(не са включени в точка Е)] 
 
Г.1 Пътните разходи и свързаните с тях дневни разходи (в т.ч. свързаните разходи за 
мита, данъци, и неподлежащ на приспадане данък добавена стойност (ДДС), платен от 
бенефициера) са допустими, ако съответстват на обичайните практики на бенефициера 
относно пътните разходи. 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага за транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: Пътните разходи за осигуряване на 
транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура са 
допустими, ако отговарят на условията, предвидени в член 16.1.1.] 
 
Г.2 [ВАРИАНТ по подразбиране: Амортизационните разходи за оборудване, 
инфраструктура или други активи (нови или втора ръка) се осчетоводяват от 
бенефициера като допустим разход, ако са закупени съгласно член 10 и се отписват в 
съответствие с международните счетоводни стандарти и обичайните счетоводни 
практики на бенефициера. 
 
Разходите за наем или лизинг на оборудване, инфраструктура или други активи (в 
т.ч. свързаните разходи за мита, данъци, и неподлежащ на приспадане данък добавена 
стойност (ДДС), платен от бенефициера) също са допустими, ако не надвишават 
амортизационните разходи за подобно оборудване, инфраструктура или активи и не 
обхващат финансови такси.  
 
Разходите за оборудване, инфраструктура или други активи, предоставени под 
формата на вноска в натура срещу заплащане, са допустими, ако не надвишават 
амортизационните разходи за подобно оборудване, инфраструктура или активи, не 
обхващат финансови такси и ако отговарят на условията, предвидени в член 11. 
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Единствената част от разходите, която ще бъде взета предвид, е частта, 
отговаряща на продължителността на действието и на процента на действително 
ползване за целите на действието.] 
 
[ВАРИАНТ (алтернативен на горния), който се прилага, ако е предвиден в 
работната програма15: Разходите за закупуване на оборудване, инфраструктура 
или други активи (нови или втора ръка) (както са отразени в счетоводните отчети 
на бенефициера) са допустими, ако оборудването, инфраструктурата или другите 
активи са закупени съгласно член 10. 
  
Разходите за наем или лизинг на оборудване, инфраструктура или други активи (в т.ч. 
свързаните разходи за мита, данъци, и неподлежащ на приспадане данък добавена 
стойност (ДДС), платен от бенефициера) също са допустими, ако не надвишават 
амортизационните разходи за подобно оборудване, инфраструктура или активи и не 
обхващат финансови такси. 
 
Разходите за оборудване, инфраструктура или други активи, предоставени под 
формата на вноски в натура срещу заплащане, са допустими, ако не надвишават 
амортизационните разходи за подобно оборудване, инфраструктура или активи, не 
обхващат финансови такси и ако отговарят на условията, предвидени в член 11.] 
 
[ВАРИАНТ (в допълнение към един от горните два варианта) за транснационален 
и виртуален достъп до научноизследователска инфраструктура: По изключение 
бенефициерите не трябва да декларират такива разходи (т.е. разходи за наем, 
лизинг, закупуване на оборудване, инфраструктура и други активи, подлежащи на 
амортизация) за осигуряване на транснационален или виртуален достъп до 
научноизследователска инфраструктура (вж. член 16).]  
 
Г.3 Разходите за други стоки и услуги (в т.ч. свързаните разходи за мита, данъци, и 
неподлежащ на приспадане данък добавена стойност (ДДС) са допустими, ако стоките 
и услугите: 
 

а) са закупени конкретно за действието и в съответствие с член 10, или 
 

б) представляват вноска в натура срещу заплащане и съответстват на член 11. 
 
Такива стоки и услуги включват например консумативи и материали, разпространение 
на резултатите (в т.ч. свободен достъп), правна закрила на резултатите, сертификати за 
финансови отчети (ако се изискват съгласно споразумението), сертификати за 
методиката, преводи и публикации. 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага за транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: Разходите за други стоки и услуги за 
осигуряване на транснационален достъп до научноизследователска 

                                                 
15 Прилага се като изключение, само ако е обосновано предвид естеството на действието и контекста на 

ползване на оборудването или активите, и ако е заложено в работната програма. 
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инфраструктура са допустими единствено ако отговарят на условията, предвидени 
в член 16.1.1.] 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага за виртуален достъп до научноизследователска 
инфраструктура: Разходите за други стоки и услуги за осигуряване на виртуален 
достъп до научноизследователска инфраструктура са допустими единствено ако 
отговарят на условията, предвидени в член 16.2.] 
 
Г.4 [ВАРИАНТ по подразбиране: Капитализираните и оперативни разходи за 
„голяма научноизследователска инфраструктура“16, използвана пряко в действието 
са допустими, ако: 
 

а)  стойността на голямата научноизследователска инфраструктура 
представлява поне 75 % от общите дълготрайни активи (по историческата 
цена в последния приключен балансов отчет преди датата на подписване на 
споразумението или както е определена на базата на разходи за наем и лизинг 
на научноизследователска инфраструктура17); 

 
б)  методиката на бенефициера за деклариране на разходи за голяма 

научноизследователска инфраструктура е получила положителна оценка от 
Комисията („предварителна оценка“); 

 
в)  бенефициерът декларира като допустим разход само частта, която 

съответства на продължителността на действието и на процента 
действително ползване за целите на действието, и 

 
г)  съответстват на условията, предвидени по-подробно в Ръководството за 

отпускане на безвъзмездни средства по програма „Хоризонт 2020“.] 
 
[ВАРИАНТ за всички теми в рамките на поканите за представяне на предложения 
по част „Научноизследователска инфраструктура“ (с изключение на теми, 
свързани с електронна инфраструктура): не е приложим.] 
                                                 
16 „Голяма научноизследователска инфраструктура“ означава научноизследователска 

инфраструктура с обща стойност от поне 20 милиона EUR за бенефициера, изчислена като сбор от 
историческите цени на активите за всяка отделна научноизследователска инфраструктура на този 
бенефициер, както е заведена в последния приключен баланс преди датата на подписване на 
споразумението или както е определена на базата на разходи за наем и лизинг на 
научноизследователска инфраструктура. 

17 За определението вж. член 2, буква е) от Регламент (ЕС)  № XXX/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от XX 2013 за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и 
иновации (2014—2020 г.): „Научноизследователски инфраструктури“ означава структури, ресурси и 
услуги, които се използват от научноизследователските среди за осъществяване на научни 
изследвания и за стимулиране на иновациите в съответните области. Където е уместно, могат да се 
използват и за други цели освен за научни изследвания, например с образователна цел или за 
обществени услуги. Тези инфраструктури включват: значително научно оборудване (или набор от 
инструменти); основани на знанието ресурси като колекции, архиви или научни данни; електронни 
инфраструктури като данни и компютърни системи и комуникационни мрежи; и всяка друга 
уникална по естеството си инфраструктура, която е от основно значение за постигане на високи 
постижения в областта на научните изследвания и иновациите. Тези инфраструктури могат да бъдат 
„еднообектни“, „виртуални“ или “разпределени“. 
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[ВАРИАНТ, който се прилага, ако е предвиден в работната програма: не е 
приложим.] 
  
Д. Непреки разходи [(не са включени в точка Е)] 
 
Непреките разходи са допустими, ако са декларирани на базата на фиксирана ставка 
от 25 % от допустимите преки разходи (вж. член 5.2 и точки А до Г по-горе), като от 
тях са изключени:  
 

а) разходи за подизпълнители [и][;]  
 

б) разходи за вноски в натура от трети страни, които не се използват в 
помещенията на бенефициера [и][;]  

 
в) [ВАРИАНТ, ако се прилага член 15: разходи за предоставяне на финансова 

подкрепа на трети страни][ВАРИАНТ: не е приложим][и 
 

г) ВАРИАНТ, ако се прилага точка Е и единичните разходи или еднократни 
общи суми включват непреки разходи: [единични разходи по член 5.2, буква е) 
и точка Е по-долу)][еднократни общи суми по член 5.2, буква е) и точка Е по-
долу]]. 

 
Бенефицерите, които получават безвъзмездни средства за оперативни разходи18 от 
бюджета на ЕС или Евратом, не могат да декларират непреки разходи за срока на 
отпускане на безвъзмездни средства за оперативни разходи. 
  
[Е. ВАРИАНТ за специфични категории разходи, ако с решение на Комисията са 
предвидени единични разходи: разходи за [въведете разходна(и) категория(и) или 
дейност(и)]  
 
Разходите за [въведете разходна категория или дейност]: 
 

а) декларирани като единични разходи: допустими са, ако съответстват на 
сумата за единица, посочена в приложение 2, умножена по броя действителни 
единици и ако [въведете условия за допустимост]; 
 

б) [декларирани като действителни разходи: допустими са, ако отговарят на 
условията, предвидени по-горе (точки А до [Г][Д]) [и ако [въведете условия за 
допустимост];] 

 
                                                 
18 За определението вж. член 121, параграф 1), буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (ОВ L 
218, 26.10.2012 г., стр. 1) („Финансов регламент № 966/2012“): „безвъзмездни средства за 
оперативни разходи“ представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от бюджета 
с цел финансиране на функционирането на орган, който преследва цел от общ интерес на Съюза или 
има цел, съставляваща част от политика на Съюза и подкрепяща такава политика. 
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в) [декларирани като комбинация от двете: ако частта, декларирана като 
действителни разходи, отговаря на условията за действителни разходи и 
частта, декларирана като единични разходи, отговаря на условията за 
единични разходи]. 
 

[същото се прилага за всяка специфична категория разходи]  
 
[ВАРИАНТ за специфични разходи под формата на еднократна обща сума (т.е. 
разходи, които може да са/трябва да бъдат декларирани като еднократна обща 
сума), ако е предвидено в член 5.2, буква е)): разходи за [въведете разходна 
категория или дейност] са допустими, ако съответстват на еднократната сума, 
предвидена в приложение 2, и съответните задачи или части от действието са 
изпълнени съгласно приложение 1.]] 
 
6.3 Условия за допустимост на разходите на свързани трети страни 
 
[ВАРИАНТ, ако се прилага член 14: Разходите, направени от свързани трети 
страни, са допустими, ако отговарят — mutatis mutandis — на общите и специфични 
условия за допустимост, предвидени в настоящия член (членове 6.1 и 6.2) и член 14.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим.] 
 
6.4 Условия за допустимост на безвъзмездните вноски в натура от трети страни  
 
Безвъзмездните вноски в натура представляват допустими преки разходи (за 
бенефициера [или свързана трета страна]), ако разходите, направени от третата 
страна, отговарят — mutatis mutandis — на общите и специфични условия за 
допустимост, предвидени в настоящия член (член 6.1 и 6.2) и член 12.  
 
6.5 Недопустими разходи 
 
„Недопустими разходи“ са: 
 

а) разходи, които не отговарят на условията, предвидени по-горе (членове 6.1 до 
6.4), и по-конкретно: 

 
i) разходи, свързани с възвръщаемост на капитал; 

 
ii) дълг и такси за обслужване на дълг; 

 
iii) провизии за бъдещи загуби или задължения; 

 
iv) дължими лихви;  

 
v) съмнителни дългове;  

 
vi) загуби от обменен курс; 
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vii) банкови такси, начислявани от банката на бенефициера върху трансфери 
от [Комисията][Агенцията];  

 
viii) прекомерни или неоправдани разходи; 

 
ix) подлежащ на приспадане ДДС; 

  
x) разходи, направени по време на временно спиране на изпълнението на 

действието (вж. член 49); 
 

б)  разходи, декларирани по друга 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 [Комисията][Агенцията] за целите на изпълнение на бюджета на 
ЕС или Евратом); по-конкретно непреки разходи, ако бенефициерът вече 
получава безвъзмездни средства за оперативни разходи от бюджета на ЕС или 
Евратом за същия период.  

 
6.6 Последствия при деклариране на недопустими разходи 
 
Декларираните недопустими разходи няма да бъдат признати (вж. член 42).  
 
Това може също така да доведе до прилагане на всяка от другите мерки, описани в 
глава 6.  
 
ГЛАВА 4 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
 
РАЗДЕЛ 1 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙСТВИЕТО 
 
ЧЛЕН 7 — ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙСТВИЕТО 
 
7.1  Общи задължения за правилно изпълнение на действието  
 
Бенефициерите трябва да изпълняват действието, както е описано в приложение 1 и 
при съблюдаване на разпоредбите на настоящото споразумение и всички законови 
задължения по приложимото законодателство на Съюза, международното и 
национално законодателство. 
 
7.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако бенефициерът извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до прилагане на всяка от мерките, 
предвидени в глава 6.  
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ЧЛЕН 8 — РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО 
 
Бенефициерите следва да разполагат с подходящи ресурси за изпълнение на 
действието.  
 
Ако е необходимо за изпълнението на действието, бенефициерите могат:  
 

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

- да ползват вноски в натура от трети страни срещу заплащане (вж. член 11); 
 

- да ползват безвъзмездни вноски в натура от трети страни (вж. член 12);  
 

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

 
- да ангажират трети страни за изпълнение на задачи по действието, описани в 

приложение 1 (вж. член 14). 
 

В тези случаи бенефициерите продължават да носят еднолична отговорност към 
[Комисията][Агенцията] и другите бенефициери за изпълнение на действието.  
 
ЧЛЕН 9 — ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЕТО ОТ 

БЕНЕФИЦИЕРИ, КОИТО НЕ ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ 
ОТ ЕС  

 
9.1 Правила за изпълнение на задачи по действието от бенефициери, които не 

получават финансиране от ЕС 
 
[ВАРИАНТ за бенефициери, които не получават финансиране от ЕС: 
Бенефициерите, които не получават финансиране от ЕС, трябва да изпълняват 
задачите по действието, които са им възложени съгласно приложение 1 в 
съответствие с член 7.1.  
 
Прогноза за техните разходи е посочена в приложение 2, но: 
 

- не подлежат на възстановяване и 
 

- няма да бъдат взети предвид при изчисляване на размера на безвъзмездните 
средства (вж. членове 5.2, 5.3 и 5.4, и 21). 
 

глава 3, членове 10—15, 18.1.2, 20.3, буква б), 20.4, буква б), 20.6, 21, 26.4, 28.1 
[ВАРИАНТ: с изключение на допълнителни задължения за използване на 
резултатите], 28.2, 30.3, 31.5, 40, 42, 43, 44, 47 и 48 не са приложими за тези 
бенефициери.  
 
Те няма да бъдат обект на финансови проверки, прегледи и одити по член 22. 
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Бенефициери, които не получават финансиране от Съюза, имат право да 
предоставят вноски в натура на друг бенефициер. В този случай те ще бъдат 
считани за трета страна за целите на членове 11 и 12.] 
 
 [ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
9.2  Последствия при неизпълнение  
 
[Ако даден бенефициер, който не получава финансиране от Съюза, извърши нарушение 
поради неизпълнение на което и да е от задълженията си по настоящия член, 
неговото участие в споразумението може да бъде прекратено (вж. член 50). 
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до налагане на всяка от мерките, 
предвидени в глава 6, които са приложими по отношение на него.] 
  
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
ЧЛЕН 10 — ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ, СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ИЛИ УСЛУГИ 
 
10.1  Правила за закупуване на стоки, строителни работи или услуги 
 
10.1.1 Ако е необходимо за извършването на действието, бенефициерите могат да 
закупуват стоки, строителни работи или услуги.  
 
Бенефициерите следва да осъществяват тези покупки при икономически най-изгодните 
условия или, ако е целесъобразно, на най-ниска цена. В този процес те следва да 
избягват какъвто и да е конфликт на интереси (вж. член 35).  
 
[ВАРИАНТ: Освен това, ако стойността на покупката надвишава […EUR, 
бенефициерите следва да спазват следните правила: […].19] 
 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо техните подизпълнители. 
 
10.1.2  Бенефициерите, които са „възлагащи органи“ по смисъла на Директива 
2004/18/EО20 или „възложители“ по смисъла на Директива 2004/17/EО21 трябва да 
съблюдават приложимото национално законодателство относно обществените поръчки.  

                                                 
19 Ако разпоредителят с бюджетни кредити реши да определи специфични правила, те следва надлежно 

да отчитат принципа на пропорционалност, като се взима предвид стойността на договорите и 
относителният размер на помощта от ЕС спрямо общите разходи за действието и риска. 
Специфичните правила трябва да се базират на правила, които се съдържат във Финансовия 
регламент. Просто позоваване на ФР, без конкретно посочване на приложимите разпоредби, следва да 
се избягва. Специфични правила може да се определят единствено за възлагане на поръчки на 
стойност по-висока от 60 000 EUR на базата на оценка на риска. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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10.2  Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по член 10.1.1, разходите по съответната поръчка ще се считат за 
недопустими разходи (вж. член 6) и няма да бъдат признати (вж. член 42). 
 
Ако бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по член 10.1.2, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален 
(вж. член 43). 
 
Подобни нарушения могат да доведат и до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 11 — ПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В НАТУРА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ 

ЗАПЛАЩАНЕ 
 
11.1  Правила за ползване на вноски в натура от трети страни срещу заплащане 
 
Ако е необходимо за изпълнение на действието, бенефициерите могат да ползват 
вноски в натура от трети страни срещу заплащане. 
 
Бенефициерите могат да декларират разходите, свързани с плащането на вноски в 
натура, като допустими (вж. член 6.1 и 6.2) до размера на разходите, направени от 
третите страни за командированите лица, предоставеното оборудване, инфраструктура 
или други активи или предоставени стоки и услуги. 
 
Третите страни и техните вноски следва да бъдат посочени в приложение 1. 
[Комисията][Агенцията] има право обаче да одобрява вноски в натура, които не са 
били предвидени в приложение 1, без да са необходими изменения в него (вж. член 55), 
ако: 
 

- за тях е представена конкретна обосновка в периодичния технически отчет, и  
 

- тяхното ползване не изисква промени в споразумението, които поставят под 
въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или нарушават 
принципа на равнопоставеност на кандидатите. 

 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо трети страни. 
                                                                                                                                                         
20 Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 

координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и 
доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114). 

21 Директива 2004/17/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи 
дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 
30.4.2004 г., стр. 1). 

hhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:BG:HTML#_blank
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11.2 Последствия при неизпълнение 
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, разходите, свързани с плащането на вноските в натура, 
ще се считат за недопустими разходи (вж. член 6) и няма да бъдат признати (вж. член 
42). 
 
Подобни нарушения могат да доведат и до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 12 — ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ВНОСКИ В НАТУРА ОТ ТРЕТИ 

СТРАНИ  
 
12.1 Правила за ползване на безвъзмездни вноски в натура от трети страни 
 
Ако е необходимо за изпълнение на действието, бенефициерите могат да ползват 
безвъзмездни вноски в натура от трети страни.  
 
Бенефициерите могат да декларират разходите, направени от третите страни за 
командированите лица, предоставеното оборудване, инфраструктура или други активи 
или предоставени стоки и услуги като допустими разходи съгласно член 6.4. 
Третите страни и техните вноски следва да бъдат посочени в приложение 1. 
[Комисията][Агенцията] има право обаче да одобрява вноски в натура, които не са 
били предвидени в приложение 1, без да са необходими изменения в него (вж. член 55), 
ако: 
 

- за тях е представена конкретна обосновка в периодичния технически отчет и  
 

- тяхното ползване на изисква промени в споразумението, които поставят под 
въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или нарушават 
принципа на равнопоставеност на кандидатите.  
  

Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо трети страни.  
 
12.2  Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, разходите, направени от трети страни и свързани с 
вноските в натура, ще се считат за недопустими разходи (вж. член 6) и няма да бъдат 
признати (вж. член 42).  
 
Подобни нарушения могат да доведат и до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
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ЧЛЕН 13 — ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЕТО ОТ 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 
13.1 Правила за възлагане на задачи по действието 
 
13.1.1 Ако е необходимо за изпълнението на действието, бенефициерите могат да 
възлагат поръчки за извършване на определени задачи по него, както са описани в 
приложение 1. 
 
Възлагането може да обхваща само ограничена част от действието. 
  
Бенефициерите следва да възлагат поръчки на подизпълнители при икономически най-
изгодните условия или, когато е подходящо, на най-ниска цена. В този процес те следва 
да избягват какъвто и да е конфликт на интереси (вж. член 35).  
 
[ВАРИАНТ: В допълнение, ако стойността на поръчката надвишава […]EUR, 
бенефициерите следва да съблюдават следните правила: […].22] 
 
[ВАРИАНТ за действия по обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий 
(PCP) или поръчки за новаторски решения (PPI): Освен това за обществени поръчки 
за продукти в предпазарен стадий (PCP) или поръчки за новаторски решения (PPI) 
бенефициерите следва да прилагат прозрачна и недискриминационна процедура, която 
обхваща поне следните елементи: 
 

а) „открита пазарна консултация“, публикувана в Официален вестник на 
Европейския съюз чрез „обявление за предварителна информация“ (PIN) и 
широко оповестена и популяризирана; 

 
б) „обявление за обществена поръчка“, в която е предвиден срок за подаване на 

оферти от поне 2 месеца, публикувано в Официален вестник на Европейския 
съюз и широко оповестено и популяризирано; 

 
в) „покана за участие в търг“ на базата на функционални спецификации или 

спецификации въз основа на ефективността (които отчитат резултатите от 
откритата пазарна консултация), в която e описана практическата 
структура на изпълнение на поръчката/ите; 

 
г)  обективна и недискриминационна оценка на офертите и възлагане на 

поръчка/и на кандидата/ите, предложил/и икономически най-изгодната 
оферта; 

                                                 
22 Ако разпоредителят с бюджетни кредити реши да определи специфични правила, те следва надлежно 

да отчитат принципа на пропорционалност, като се взима предвид стойността на договорите и 
относителният размер на помощта от ЕС спрямо общите разходи за действието и риска. 
Специфичните правила трябва да се базират на правила, които се съдържат във Финансовия 
регламент. Просто позоваване на ФР, без конкретно посочване на приложимите разпоредби, следва да 
се избягва. Специфични правила може да се определят единствено за възлагане на поръчки на 
стойност по-висока от 60 000 EUR. Разпоредителят може да определи праг по-висок от 60 000 EUR на 
базата на оценка на риска. 
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д) „обявление за възложена поръчка“, публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз. 
 
Бенефициерите следва също така да осигурят включването на следния правен текст 
във всяко обявление за предварителна информация, обявление за обществена поръчка 
или за възлагане на обществена поръчка, публикувани във връзка с възлагането на 
поръчката: 

 
„Тази поръчка е финансирана по Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 
2020“ на Европейския съюз по силата на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства 
№ [номер]). Европейският съюз не участва в качеството на възлагащ орган в тази поръчка“] 

 
[ВАРИАНТ само за действия по PPI: Участието в тръжни процедури за поръчки на 
новаторски решения (PPI) следва да е отворено за участие при равни условия за всички 
държави — членки на ЕС, асоциирани държави и други държави, с които Съюзът има 
споразумения в областта на обществените поръчки. Ако се прилага Споразумението 
на СТО за държавните поръчки, поръчките за новаторски решения (PPI) също трябва 
да са отворени за участие за оференти от държавите, ратифицирали това 
споразумение. 
 
Ако поръчките на новаторски решения (PPI) се състоят (или ограничават до) 
закупуване на набор от прототипи и/или тестови продукти, разработени в рамките 
на предходно действие по Съвместния фонд за PCP, не е необходимо бенефициерите 
да провеждат открита пазарна консултация, да публикуват обявление за обществена 
поръчка или за възлагане на поръчка по букви а), б) и д) по-горе. В този случай те 
трябва да отправят покана за представяне на оферти до най-малко трима 
доставчици (в т.ч. доставчици, които са участвали в предходни обществени поръчки 
за продукти в предпазарен стадий (PCP)) в съответствие с процедурата на 
договаряне без публикуване на обявление по Директиви 2004/18/EО и 2004/17/EО23.]  
 
[ВАРИАНТ само за действия, които включват PCP: Обществените поръчки за 
продукти в предпазарен стадий следва да съдържат правила относно: 
 

- собствеността от страна на подизпълнителите на правата на интелектуална 
собственост върху резултатите, които те произвеждат; 

- правото на купувача на безвъзмезден достъп до резултатите, за собствено 
ползване; 

- правото на купувачите да предоставят (или да изискват подизпълнителят да 
предостави) неизключителен лиценз за ползване на резултатите на трети 
страни при справедливи и разумни условия (без право на преотстъпване на 
лиценза); 

                                                 
23 Вж. член 28 и член 31, параграф 2, буква a) от Директива 2004/18 и член 40, параграф 3, буква б) от 

Директива 2004/17/EО. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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- задължението на подизпълнителите да прехвърлят обратно на купувачите 
интелектуалната собственост, произведена от подизпълнителите по време на 
поръчката за продукти в предпазарен стадий (PCP), ако подизпълнителите не 
използват резултатите за търговски цели в срока, предвиден в договора за 
възлагане на поръчката; 

- правото на купувача да публикува успоредно с обявлението за възложена 
поръчка самоличността на спечелилите оференти и кратко описание на 
проекта, предложен от тях, както и да публикува, след приключване на 
научноизследователската и развойна дейност и след като се консултира с 
подизпълнителите, обобщена информация за резултатите и самоличността на 
подизпълнителите, които успешно са приключили последната фаза на 
поръчката за продукти в предпазарен стадий (PCP). 

Бенефициерите трябва да гарантират, че по-голямата част от изследователската и 
развойна работа, извършвана от подизпълнител/и (в т.ч. работата на главните 
изследователи) се извършва в държави — членки на ЕС, или асоциирани държави 
(„място на изпълнение на задължението“).] 
 
Задачите за изпълнение и прогнозните разходи за всяка поръчка трябва да бъдат 
посочени в приложение 1, а общите прогнозни разходи за подизпълнители за един 
бенефициер следва да бъдат заложени в приложение 2. [Комисията][Агенцията] има 
право обаче да одобри възлагане на поръчки, които не са предвидени в приложения 1 и 
2, без да са необходими изменения (вж. член 55), ако: 
 

- за тях е представена конкретна обосновка в периодичния технически отчет и  
- тяхното ползване не изисква промени в споразумението, които поставят под 

въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или нарушават 
принципа на равнопоставеност на кандидатите.  

 
[ВАРИАНТ за класифицирани документи: Класифицирани документи могат да 
бъдат възлагани само след изрично одобрение (в писмен вид) от 
[Комисията][Агенцията] (вж. член 37).] 
 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо техните подизпълнители. 
 
13.1.2 Бенефициерите трябва да гарантират, че техните задължения по членове 35, 36, 
38 и 46 са приложими и за подизпълнителите. 
 
Бенефициерите, които са „възлагащи органи“ по смисъла на Директива 2004/18/EО или 
„възложители“ по смисъла на Директива 2004/17/EО трябва да съблюдават 
приложимото национално законодателство относно обществените поръчки. 
 
13.2  Последствия при неизпълнение  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по член 13.1.1, разходите по съответната поръчка ще се считат за 
недопустими разходи (вж. член 6) и няма да бъдат признати (вж. член 42). 
 
Ако бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по член 13.1.2, размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален 
(вж. член 43). 
 
Подобни нарушения могат да доведат и до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
 
ЧЛЕН 14 — ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЕТО ОТ СВЪРЗАНИ 

ТРЕТИ СТРАНИ  
 
14.1  Правила за ангажиране на свързани трети страни за изпълнение на части 
от действието  
 
[ВАРИАНТ: 14.1.1 Следните свързани субекти24 и трети страни, свързани с 
бенефициера25 („свързани трети страни“) могат да изпълняват задачи по 
действието, възложени им съгласно приложение 1: 
 

-  [наименование на лицето], свързан субект или трета страна, свързана с 
бенефициера [наименование или съкращение на бенефициера] [ВАРИАНТ, ако 
се изисква солидарна отговорност:, ако лицето е приело да носи солидарна 
отговорност с бенефициера (вж. приложение 3a)] 

-  [наименование на лицето], свързано лице или трета страна, свързана с 
бенефициера [наименование или съкращение на бенефициера] [ВАРИАНТ, ако 

                                                 
24 За определението вж. член 2.1, параграф 2 от Регламент № XX/2013 за определяне на правилата за 

участие: „свързано образувание“ означава всяко правно образувание, което: 
 - се намира под пряк или непряк контрол на бенефициер, или 
 - под същия пряк или непряк контрол, под който е и бенефициерът, или  
 - което пряко или непряко контролира даден бенефициер.  

       „Контролът“ може да приеме една от следните форми: 
а) пряко или непряко притежание повече от 50 % от номиналната стойност на акционерния 

капитал в съответното правно образувание, или на мнозинството от правата на глас на 
акционерите или съдружниците в същото правно образувание, или 

б)  пряко или непряко притежание, фактически или юридическо, на правомощия за вземане на 
решения в съответното правно образувание. 

 Следните взаимоотношения между правни образувания обаче не съставляват взаимоотношения 
на контролиране: 
в) една и съща обществена инвестиционна корпорация, институционален инвеститор или 

дружество за рисков капитал притежава пряко или непряко повече от 50 % от номиналната 
стойност на емитирания акционерен капитал или на мнозинството от правата на глас на 
акционерите или съдружниците; 

съответните правни образувания се притежават или са обект на надзор на един и същ публичен орган. 
25 „Трета страна, правно свързана с бенефициера“ е всеки правен субект, което има правна връзка с 

бенефициера, по силата на която двете лица си сътрудничат и сътрудничеството не е ограничено до 
действието. 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
37 

 

се изисква солидарна отговорност:, ако лицето е приело да носи солидарна 
отговорност с бенефициера (вж. приложение 3a)] 

[повтаря се за повече свързани субекти]  
 
Третите страни, свързани с бенефициера, имат право да декларират като допустими 
разходите, които са направили за изпълнение на задачи по действието в 
съответствие с член 6.3.  
 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо третите страни, свързани с 
тях. 
 
14.1.2 Бенефициерите трябва да гарантират, че техните задължения по членове 18, 
20, 35, 36 и 38 са приложими и за третите страни, свързани с тях.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
14.2 Последствия при неизпълнение  
 
[Ако е налице нарушение поради неизпълнение на задълженията по член 14.1.1, 
разходите на третата страна се считат за недопустими (член 6) и няма да бъдат 
признати (вж. член 42).  
 
Ако е налице нарушение поради неизпълнение на задълженията по член 14.1.2, 
размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален (вж. член 43). 
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до прилагане на всяка от мерките, 
описани в глава 6.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
  
ЧЛЕН 15 — ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТРЕТИ СТРАНИ  
 
15.1 Правила за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага, ако е предвиден в работната програма: 15.1.1 
Бенефициерите следва да предоставят финансова подкрепа в съответствие с 
условията, предвидени в приложение 1. 
  
Като минимум тези условия следва да включват: 
 

а)  максимален размер на финансовата подкрепа за всяка трета страна.  
 

Максималният размер не може да надвишава 60 000 EUR за всяка трета 
страна, освен в случаите, когато това е необходимо за постигане на целите на 
действието, както са заложени в приложение 1; 
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б)  критериите за изчисление на точния размер на финансовата подкрепа;  
 
в) различните видове действия, които подлежат на финансова подкрепа, въз 

основа на окончателен списък;  
 
г) лицата и категориите лица, които могат да получат финансова подкрепа и 
 
д) критериите за предоставяне на финансова подкрепа. 

 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо третите страни, получаващи 
финансова подкрепа. 
 
15.1.2 Бенефициерите трябва да гарантират, че техните задължения по членове 35, 
36, 38, и 46 са приложими и за третите страни, получаващи финансова подкрепа.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
15.2 Финансова подкрепа под формата на награди 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага, ако е предвиден в работната програма: 15.2.1 
Бенефициерите трябва да присъждат награди в съответствие с условията, 
предвидени в приложение 1. 
 
Като минимум тези условия следва да включват: 
 

а)  условията за участие;  
 
б)  критериите за присъждане;  
 
в)  размера на наградата и  
 
г)  условията за плащане. 

 
Бенефициерите следва да осигурят възможност на Комисията [и Агенцията], 
Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да 
упражняват своите права по членове 22 и 23 и спрямо третите страни, получаващи 
награда. 
 
15.2.2 Бенефициерите трябва да създадат гаранции, че техните задължения по 
членове 35, 36, 38, и 46 са приложими и за третите страни, получаващи награда.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
15.3 Последствия при неизпълнение  
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[Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по членове 15.1.1 или 15.1.2, разходите за съответната финансова 
подкрепа или награда ще се считат за недопустими разходи (вж. член 6) и няма да 
бъдат признати (вж. член 42).  
 
Ако бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по членове 15.1.2 или 15.2.2, размерът на безвъзмездните средства може 
да бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до прилагане всяка от мерките, 
описани в глава 6.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим]  
 
ЧЛЕН 16 — ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ИЛИ ВИРТУАЛЕН 

ДОСТЪП ДО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА  

 
16.1 Правила за осигуряване на транснационален достъп до 

научноизследователска инфраструктура 
 
[ВАРИАНТ транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура: 
16.1.1 „Доставчиците на достъп“26 следва да осигурят достъп до 
научноизследователска инфраструктура или инсталации27 в съответствие със 
следните условия: 
 

а) достъп, който следва да се осигури: 
 

Достъпът следва да е безплатен, транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура или инсталации за избрани групи 
потребители.  
 
Този достъп следва да включва логистична, технологична и научна 
поддръжка и специфичното обучение, което обичайно се предоставя на 
външни изследователи, които ползват инфраструктурата.  
 

б) категории потребители, които имат право на достъп: 
 

Транснационалният достъп следва да се осигурява на избрани „групи 
потребители“, т.е. екипи от един или повече изследователи (потребители), 
ръководени от „ръководител на групата потребители“.  
 

                                                 
26 „Доставчик на достъп“ означава бенефициер или свързана с бенефициера трета страна, която 

отговаря за осигуряването на достъп до една или повече научноизследователски инфраструктури или 
инсталации, или части от тях, както е описано в приложение 1. 

27 „Инсталация“ означава част или услуга на научноизследователска инфраструктура, която може да се 
използва отделно от останалите. Научноизследователската инфраструктура се състои от една или 
повече инсталации. 
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Ръководителят на групата потребители и мнозинството потребители 
следва да работят в държава, различна от държавата/ите, където се 
намира инсталацията. 
 
Това правило не се прилага: 
 

- ако достъпът се осигурява от международна организация, Съвместния 
изследователски център (JRC), Консорциума за европейска 
научноизследователска инфраструктура (ERIC) или сходни правни 
субекти; 

 
- в случай на дистанционен достъп за набор от инсталации, 

разположени в различни държави, предлагащи един и същи вид услуга. 
 
Единствено групи потребители, които ще разпространяват резултатите, 
които са създали при изпълнение на действието, могат да се възползват от 
достъпа, освен в случаите, когато потребителите работят за МСП. 
 
Достъпът за групи потребители, мнозинството от които не работят в ЕС 
или асоциирана държава, е ограничен до 20 % от общия брой единици за 
достъп, предоставени по безвъзмездните средства, освен в случаите, 
когато в приложение 1 е предвиден по-висок процент;  

 
в) процедура и критерии за подбор на групи потребители: 

 
Групите потребители следва да изискат достъп, като представят (в 
писмен вид) описание на работата, която желаят да извършат, имената и 
националността на потребителите и институциите, в които те работят. 
 
Групите потребители следва да бъдат избрани от комисия за подбор, 
създадена от доставчиците на достъп.  
 
Комисията за подбор трябва да бъде съставена от международни 
експерти в съответната сфера, поне половината от които са независими 
от бенефициерите, освен ако в приложение 1 не е предвидено друго. 
 
Комисията за подбор следва да направи оценка на получените предложения 
и да състави кратък списък на групи потребители, които да се възползват 
от достъпа.  
 
Комисията за подбор следва на направи своя избор на базата на научни 
постижения, като отчита, че приоритетни следва да бъдат групи, 
съставени от потребители, които: 
  

- не са ползвали инсталацията преди и 
 

- работят в държави, където не съществува еквивалентна 
научноизследователска инфраструктура. 
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Комисията следва да спазва принципите на прозрачност, справедливост и 
безпристрастност. 
 
[ВАРИАНТ: Освен това бенефициерите следва да спазват следните 
допълнителни правила за подбор на групи потребители: […]]28. 

 
г) други условия: 

 
Доставчикът на достъп следва да поиска писмено одобрение от 
[Комисията][Агенцията] (вж. член 52) за подбора на групи потребители, за 
които се предвижда посещение на мястото на инсталацията за срок по-
дълъг от 3 месеца, освен ако тези посещения не са били заложени в 
приложение 1. 
 

16.1.2 Освен това доставчикът на достъп следва: 
 

- да рекламира широко, в т.ч. на специален уебсайт, достъпа, предоставен по 
силата на споразумението; 
 

- да поощрява равни възможности при рекламиране на достъпа и да отчита 
равенството между половете при определяне на подкрепата за 
потребителите; 
 

- да гарантира, че всички потребители съблюдават реда и условията на 
настоящото споразумение; 
 

- да гарантира, че задълженията му по членове 35, 36, 38 и 46 са приложими 
и за потребителите.] 

 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
16.2 Правила за осигуряване на виртуален достъп до научноизследователска 

инфраструктура  
 
[ВАРИАНТ виртуален достъп до научноизследователска инфраструктура: 
„Доставчиците на достъп29 следва да осигурят достъп до научноизследователска 
инфраструктура или инсталации30 в съответствие със следните условия: 
 

а) достъп, който следва да се осигури: 

                                                 
28 Ако оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити счете за необходимо определени категории 

потребители да бъдат третирани приоритетно. 
29 „Доставчик на достъп“ означава бенефициер или свързана с бенефициера трета страна, която 

отговаря за осигуряването на достъп до една или повече научноизследователски инфраструктури или 
инсталации, или части от тях, както е описано в приложение 1. 

30 „Инсталация“ означава част или услуга на научноизследователска инфраструктура, която може да се 
използва отделно от останалите. Научноизследователската инфраструктура се състои от една или 
повече инсталации. 
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Достъпът следва да е безплатен, виртуален достъп до 
научноизследователска инфраструктура или инсталации.  
 
„Виртуален достъп“ означава свободен и безплатен достъп чрез 
комуникационни мрежи до ресурси, необходими за научни изследвания, без 
подбор или идентифициране на изследователи, на които се осигурява 
достъп; 

 
б) други условия: 

 
Доставчикът на достъп следва да осигури периодична оценка на услугите за 
виртуален достъп, като тя се извършва от съвет, състоящ се от 
международни експерти в съответната област, поне половината от които 
следва да са независими от бенефициерите, освен ако в приложение 1 не е 
предвидено друго.] 

 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
16.3 Последствия при неизпълнение  
 
[Ако даден бенефициер не изпълни което и да е свое задължение по членове 16.1.1 или 
16.2, разходите за осигуряване на достъп ще се считат за недопустими разходи (вж. 
член 6) и няма да бъдат признати (вж. член 42). 
 
Ако бенефициер не изпълни което и да е свое задължение по членове 16.1.2, размерът 
на безвъзмездните средства може да бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
 
РАЗДЕЛ 2  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРИРАНЕ 

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА  
 
ЧЛЕН 17 — ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
17.1 Задължение за предоставяне на информация при поискване  
 
Бенефициерите следва да предоставят, 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 (вж. член 41.2).  
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17.2 Задължение за поддържане на актуална информация и предоставяне на 
информация за събития или обстоятелства, които биха могли да засегнат 
изпълнението на споразумението 

 
Всеки бенефициер следва да актуализира информацията в „Регистъра за бенефициери“ 
(в системата за електронен обмен; вж. член 52), по-конкретно данните за неговото 
наименование, адрес, юридически представител, правна форма и организационна 
структура. 
 
Всеки бенефициер следва незабавно да уведоми координатора, който следва незабавно 
да уведоми [Комисията][Агенцията] и другите бенефициери, за всяко от следните:  

 
а) събития, които биха могли да се отразят сериозно или да доведат до забавяне на 

изпълнението на действието или финансовите интереси на Съюза, по-конкретно: 
 

i) промени в правното, финансовото, техническото, организационното 
състояние или собствеността на лицето [или третите страни, свързани с 
него и 

 
ii) промени в наименованието, адреса, правната форма, организационна 

структура на третите страни, свързани с него;] 
 
б) обстоятелства, които засягат: 

 
i) решението за отпускане на безвъзмездни средства или 

 
ii) изпълнението на изискванията по споразумението. 

 
17.3 Последствия при неизпълнение  
 
Ако бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат също така да доведат до прилагане на всяка от другите 
мерки, описани в глава 6.  
 
ЧЛЕН 18 — ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛЕН АРХИВ — 
ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ 
 
18.1 Задължение за поддържане на документален архив и други придружаващи 

документи  
 
Бенефициерите следва, за срок от [ВАРИАНТ по подразбиране: пет][ВАРИАНТ за 
безвъзмездни средства с ниска стойност31: три] години след окончателното 

                                                 
31 За определението вж. член 185 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от  

29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
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плащане, да поддържат документация и други придружаващи документи с цел да 
докажат правилното изпълнение на действието и допустимостта на декларираните 
разходи.  
 
Те следва да гарантират, че документите са налични при поискване (вж. член 17) или в 
контекста на проверки, прегледи, одити или разследвания (вж. член 22).  
 
При редовни 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), бенефициерите следва да 
поддържат документация и други придружаващи документи до приключване на тези 
процедури. 
 
Бенефициерите следва да съхраняват оригиналните документи. Цифрови и 
цифровизирани документи се считат за оригинали, ако се признават за такива съгласно 
приложимото национално законодателство. [Комисията][Агенцията] има право да 
приеме документи, които не са оригинални, ако сметне, че е налице достатъчна 
гаранция за тяхната достоверност.  
 
18.1.1 Документален архив и други придружаващи документи относно научното и 
техническото изпълнение 
 
Бенефициерите следва да поддържат архив и други придружаващи документи относно 
научното и техническото изпълнение на действието, който отговаря на приетите 
стандарти в съответната сфера. 
 
18.1.2 Документация и други разходооправдателни документи за декларираните 
разходи  
 
Бенефициерите следва да поддържат документация и разходооправдателни документи 
за декларираните разходи, по-конкретно: 
 

а)  за действителни разходи: адекватна документация и други 
разходооправдателни документи с оглед доказване на декларирани разходи като 
договори, възлагане на подизпълнители, фактури и счетоводни регистри. Освен 
това обичайните счетоводни практики и процедури за вътрешен контрол на 
бенефициерите трябва да дават възможност за пряко равняване на 
декларираните суми, сумите, отразени в счетоводните отчети и сумите, 
посочени в разходооправдателните документи; 

 
б) за единични разходи: адекватна документация и други 

разходооправдателни документи с оглед доказване на брой декларирани 
единици. [ВАРИАНТ за транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: Тази документация трябва да 

                                                                                                                                                         
Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1) („Регламент № 1268/2012 за правилата за прилагане“): 
„безвъзмездните средства с ниска стойност“ не надвишават 60 000 EUR. 
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включва данни с имената и националността на потребителите и 
институциите, в които те работят, както и естеството и количеството 
на предоставения им достъп.] Не е необходимо бенефициерите да 
определят действително покритите допустими разходи или да съхраняват 
или представят разходооправдателни документи (като счетоводни отчети), 
за да докажат сумата за единица.  

 
Освен това за преки разходи за персонал, декларирани като единични 
разходи в съответствие с обичайните счетоводни практики на 
бенефициера бенефициерите следва да поддържат адекватен архив и 
документация, за да докажат, че приложените счетоводни практики 
отговарят на условията, предвидени в член 6.2, точка A.  

 
Бенефициерите [и свързаните трети страни] могат да представят за 
одобрение на [Комисията][Агенцията] сертификат (съставен съгласно 
приложение 6), удостоверяващ, че счетоводните практики отговарят на тези 
условия („сертификат за методиката“). Ако сертификатът бъде одобрен, 
разходите, декларирани съгласно тази методика, няма да бъдат оспорвани 
впоследствие, освен ако бенефициерите не са укрили информация, за да 
получат одобрението. 

 
в) за фиксирани разходи: адекватна документация и други 

разходооправдателни документи с оглед доказване на допустимостта на 
разходите, към които се прилага фиксирана ставка. Не е необходимо 
бенефициерите да определят покритите разходи или да представят 
разходооправдателни документи (като счетоводни отчети), за да докажат 
декларираната като фиксиран разход сума.  
 

г) [ВАРИАНТ, ако в член 5.2 е предвидена еднократна обща сума: за 
еднократни общи суми: адекватна документация и други 
разходооправдателни документи с оглед доказване, че съответните задачи 
или част от действието, описано в приложение 1, е правилно изпълнена. Не 
е необходимо бенефициерите да определят действително покритите 
допустими разходи или да представят разходооправдателни документи 
(като счетоводни отчети), за да докажат сумата, декларирана като 
еднократна обща сума.]  

 
Освен това за разходи за персонал (декларирани като действителни разходи или на 
базата на единични разходи) бенефициерите следва да водят отчетност за присъствие 
за броя декларирани часове. Тази отчетност следва да се води в писмен вид и да се 
одобрява от лицата, работещи по действието и техните преки ръководители поне един 
път месечно. При отсъствие на надеждни документи за отработени часове по 
действието [Комисията][Агенцията] има право да приеме алтернативен 
доказателствен материал за потвърждаване на броя декларирани часове, ако счете, че са 
налице достатъчно гаранции за неговата достоверност.  

 
По изключение за лицата, заети изключително с работа по действието, не е 
необходимо да се съхраняват документи за отчетено време, ако бенефициерът подпише 
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декларация, потвърждаваща, че въпросните лица са работили изключително за 
изпълнение на действието.  
 
[ВАРИАНТ, ако се прилага член 14: За разходи, декларирани от свързани трети 
страни (вж. член 14) отговорност на бенефициера е да съхранява оригиналните 
финансови отчети и сертификатите за финансови отчети на свързаните трети 
страни.] 
 
18.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, разходите, които не са подкрепени от достатъчно 
разходооправдателни документи, се считат за недопустими (вж. член 6) и няма да бъдат 
признати (вж. член 42), а размерът на безвъзмездните средства може да бъде намален 
(вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане всяка от другите мерки, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 19 — ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 
 
19.1 Общо задължение за представяне на документи  
 
Координаторът следва да представи „документите“, предвидени в приложение 1, 
съгласно сроковете и условията, заложени в приложението.  
 
19.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако координаторът извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, [Комисията][Агенцията] има право да приложи всяка 
от другите мерки, описани в глава 6. 
 
ЧЛЕН 20 — ОТЧЕТНОСТ — ИСКАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 
20.1 Общо задължение за представяне на отчети  
 
Координаторът следва да представи на [Комисията][Агенцията] (вж. член 52) 
технически и финансови отчети, включително и искания за плащане.  
 
Отчетите следва да бъдат съставени, като се използват формулярите и образците, 
предоставени от [Комисията][Агенцията] в системата за електронен обмен (вж. член 
52).  
 
20.2 Отчетни периоди 
 
Действието следва да бъде разделено на следните „отчетни периоди“: 
 
 - ОП1: от месец 1 до месец [X] 
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 [- ОП2: от месец [X+1] до месец [Y] 
 - ОП3: от месец [Y+1] до месец [Z] 
 [повтаря се за другите ОП] 
 -ОПN: от месец [N+1]до [последен месец на проекта].] 
 
20.3 Периодични отчети — Искания за междинни плащания 
 
Координаторът следва да представи периодичен отчет в рамките на 60 дни след края на 
всеки отделен отчетен период.  
 
Периодичният отчет следва да включва следното: 
 

а) „периодичен технически отчет“, който съдържа:  
 

i) описание на работата, извършена от бенефициерите; 
 

ii) преглед на напредъка за постигане на целите на действието, в т.ч. 
основни етапи и документи, определени в приложение 1.  

 
Този отчет следва да включва обяснителни бележки, с които се 
обосновават различията между работата, предвидена за изпълнение в 
съответствие с приложение 1, и действително извършената работа.  
 
Отчетът трябва да описва подробно използването и разпространението на 
резултатите и, ако се изисква съгласно приложение 1, актуализиран 
„план за използване и разпространение на резултатите“[;][.] 
 
[ВАРИАНТ за осигуряване на транснационален достъп до 
научноизследователска инфраструктура: Отчетът трябва да 
съдържа подробно описание на дейността по осигуряване на достъп, 
като се посочват членовете на комисията за подбор, процедурата за 
подбор, точният размер на достъпа, осигурен на групите потребители, 
описанието на тяхната работа и информацията за потребителите (в 
т.ч. имена, националност и институция, в която работят).] [ВАРИАНТ 
за осигуряване на достъп до виртуални услуги: Отчетът трябва да 
съдържа подробно описание на дейността по осигуряване на достъп със 
статистически данни за осигурения през периода виртуален достъп, 
включително количество, географско разпределение на потребителите 
и, когато е възможно, информация/статистически данни за научните 
продукти (публикации, патенти и др.), в които се упоменава ползването 
на инфраструктурата]; 

 
iii) резюме, което да бъде публикувано от [Комисията][Агенцията];  

 
iv) отговорите на „въпросника“, обхващащ теми, свързани с изпълнението на 

действието и икономическото и обществено въздействие, най-вече в 
контекста на ключовите показатели за изпълнение по „Хоризонт 2020“ и 
според изискванията за мониторинг на „Хоризонт 2020“;  
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б) „периодичен финансов отчет“, който съдържа: 
 

i) „индивидуален финансов отчет“ (вж. приложение 4) от всеки 
бенефициер [и всяка свързана трета страна] за съответния отчетен 
период. 

 
В индивидуалния финансов отчет трябва да бъдат подробно отразени 
допустимите разходи (действителни разходи, единични разходи и 
фиксирани разходи [и еднократни общи суми]; вж. член 6) за всяка 
бюджетна категория (вж. приложение 2). 

 
Бенефициерите [и свързаните трети страни] следва да декларират 
всички допустими разходи, дори и когато за действителни разходи, 
единични разходи и фиксирани разходи те надвишават сумите, 
предвидени в прогнозния бюджет (вж. приложение 2). Суми, които не са 
декларирани в индивидуалния финансов отчет, няма да бъдат взeмани 
предвид от [Комисията][Агенцията]. 
 
Ако за отчетния период не бъде представен индивидуален отчет, той 
може да бъде включен в периодичния финансов отчет за следващия 
отчетен период. 
 
Индивидуалните финансови отчети за последния отчетен период трябва 
да отразяват и постъпленията от действието (вж. член 5.3.3). 
 
Всеки бенефициер [и всяка свързана трета страна] следва да потвърди, 
че: 

 
- предоставената информация е пълна, надеждна и вярна; 

 
- декларираните разходи са допустими (вж. член 6); 

 
- разходите могат да бъдат доказани чрез адекватна документация и 

разходооправдателни документи (вж. член 18), които ще бъдат 
представени при поискване (вж. член 17) или в контекста на проверки, 
прегледи, одити и разследвания (вж. член 22) и  

 
- за последния отчетен период: че всички постъпления са декларирани (вж. 

член 5.3.3); 
 

ii) описание на ползването на ресурси и информация за възлагането на 
подизпълнители (вж. член 13) и за вноските в натура, предоставени от 
трети страни (вж. членове 11 и 12) от всеки бенефициер [и от всяка 
свързана трета страна] за отчетния период; 

 
iii) [ВАРИАНТ, в случай че бенефициерът е JRC: информация за сумата 

по всяко междинно плащане и окончателно плащане от Комисията 
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към Съвместния изследователски център (JRC);][ВАРИАНТ: не е 
приложим;] 

  
iv) „периодичен обобщен финансов отчет“ (вж. приложение 4), създаден 

автоматично от системата за електронен обмен, в който са 
консолидирани индивидуалните финансови отчети за съответния 
отчетен период и който включва, с изключение на този за последния 
отчетен период, искането за междинно плащане. 

 
20.4 Окончателен отчет — Искане за окончателно плащане 
 
Освен периодичния отчет за последния отчетен период координаторът следва да 
представи окончателен отчет в срок от 60 дни след края на последния отчетен период. 
 
Окончателният отчет следва да включва следното: 

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

i) преглед на резултатите и тяхното използване и разпространение; 
 

ii)  изводите, направени на база изпълнение на действието и 
 

iii) социалноикономическото въздействие на действието; 
 

б) „окончателен финансов отчет“, който съдържа:  
 

i) „окончателен обобщен финансов отчет“ (вж. приложение 4), създаден 
автоматично от системата за електронен обмен, в който са консолидирани 
индивидуалните финансови отчети за всички отчетни периоди и който 
включва искане за окончателно плащане и 

 
ii) „сертификат за финансов отчет“ (съставен в съответствие с приложение 

5) за всеки бенефициер [и всяка свързана трета страна], ако 
бенефициерът подава искане за плащане на обща стойност от над 
325 000 EUR под формата на възстановяване на действителни разходи 
или единични разходи на база на обичайните си счетоводни практики 
(вж. член 5.2 и член 6.2, точка A). 

 
20.5 Информация за направените кумулативни разходи 
 
[ВАРИАНТ за безвъзмездни средства в голям размер с отчетни периоди от повече 
от 18 месеца32: В допълнение към предвидените по-горе изисквания за отчетност 
(членове 20.1 до 20.3) координаторът следва да уведоми [Комисията][Агенцията] до 

                                                 
32 Да се добави при безвъзмездни средства над 5 милиона EUR, за които се изплаща предварително 

финансиране и при които отчетните периоди за междинни плащания и окончателно плащане са 
повече от осемнадесет месеца. 
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[31 декември][30 ноември] всяка година за кумулативния размер на разходите, 
направени от бенефициерите от началната дата на действието.  
 
Тази информация се изисква за счетоводни цели от [Комисията][Агенцията] и няма 
да бъде ползвана за изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства.]  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 

 
20.6 Валута, в която да са изготвени финансовите отчети и преобразуване в евро  
 
Финансовите отчети следва да бъдат изготвени в евро.  
 
Бенефициери [и свързаните трети страни], чието счетоводство се води във валута, 
различна от евро, следва да преобразуват направените разходи в друга валута в евро по 
средния обменен курс за деня, публикуван в серия C на Официален вестник на 
Европейския съюз, изчислени за съответния отчетен период.  
 
Ако за съответната валута няма публикуван среден обменен курс за деня в Официален 
вестник на Европейския съюз, тя следва да бъде изчислена по средните счетоводни 
курсове, публикувани на уебсайта на Комисията, и за съответния отчетен период.  
 
Бенефициери [и свързаните трети страни], чието счетоводство се води в евро, следва 
да преобразуват в евро разходите, направени в друга валута, в съответствие с 
обичайните си счетоводни практики. 
 
20.7 Език на отчетите 
 
Всички отчети (технически и финансови отчети, в т.ч. индивидуални финансови 
отчети) следва да бъдат представени на езика, на който е изготвено настоящото 
споразумение. 
 
20.8 Последствия от неизпълнението на задължения — Отлагане на крайния 

срок за плащания — Прекратяване 
 
Ако представените отчети не отговарят на условията, предвидени в настоящия член, 
[Комисията][Агенцията] има право да отложи крайния срок за плащане (вж. член 47) 
и да приложи всяка от другите мерки, описани в глава 6. 
 
Ако координаторът извърши нарушение поради неизпълнение на своето задължение да 
представи отчетите и не изпълни това си задължение в срок от 30 дни от получаване на 
писмено напомняне от [Комисията][Агенцията], настоящото споразумение може да 
бъде прекратено (вж. член 50). 
  
ЧЛЕН 21 — ПЛАЩАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 
21.1 Плащания, които следва да бъдат извършени  
 
 Следните плащания следва да се извършат към координатора: 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
51 

 

  
- едно плащане по предварителното финансиране; 

 
- едно или повече междинни плащания на базата на искане/ия за междинно/и 

плащане/ия (вж. член 20) и 
 

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

 
21.2 Плащане по предварителното финансиране — Сума — Сума, оставаща в 

Гаранционния фонд 
 
Целта на предварителното финансиране е да се осигурят оборотни средства на 
бенефициера.  
 
То остава собственост на Съюза 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, [Комисията][Агенцията] ще извърши 
плащане по предварителното финансиране към координатора в срок от 30 дни от 
началната дата на действието (вж. член 3) или от датата на влизане в сила на 
настоящото споразумение (вж. член 58), като между двете дати се избира по-късната 
дата.  
 
Сумата от [въведете сума (въведете сума с думи) EUR], която представлява 5 % от 
максималния размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.1), се удържа от 
[Комисията][Агенцията] от плащането по предварителното финансиране и се 
превежда в „Гаранционния фонд“. 
 
[ВАРИАНТ, в случай че бенефициерът е JRC: Освен това частта от плащането по 
предварителното финансиране, свързана със Съвместния изследователски център 
(JRC), ([въведете сума (въведете сума с думи)] не се изплаща на координатора, а се 
задържа от [Комисията][Агенцията] за JRC.] 
 
21.3 Междинни плащания — Сума — Изчисление 
 
Чрез междинните плащания се възстановяват допустими разходи, направени за 
изпълнение на действието за съответния отчетен период. 
 
[Комисията][Агенцията] изплаща на координатора дължимата сума за междинно 
плащане в срок от 90 дни от получаване на междинния отчет (вж. член 20.3), освен в 
случаите, когато се прилагат членове 47 или 48. 
 
Плащането се извършва след одобрение на периодичния отчет. Одобрението не 
означава признаване на съответствието, автентичността, пълнотата и коректността на 
неговото съдържание. 
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Дължимата сума за междинно плащане се изчислява от [Комисията][Агенцията] по 
следните стъпки: 
 

Стъпка 1 – Прилагане на ставките за възстановяване на разходи 
 
Стъпка 2 – Ограничаване на сумата до 90 % от максималния размер на 

безвъзмездните средства  
 
21.3.1 Стъпка 1 — Прилагане на ставките за възстановяване на разходи 
 
Ставките за възстановяване на разходи (вж. член 5.2) се прилагат към допустимите 
разходи (действителни разходи, единични разходи и фиксирани разходи [и еднократни 
общи суми]; вж. член 6), декларирани от бенефициерите [и свързаните с тях трети 
страни] (вж. член 20) и одобрени от [Комисията][Агенцията] (вж. по-горе) за 
съответния отчетен период. 

 
21.3.2 Стъпка 2 — Ограничаване на сумата до 90 % от максималния размер на 

безвъзмездните средства 
 

Общият размер на предварителното финансиране и междинните плащания не може да 
надвишава 90 % от максималния размер на безвъзмездните средства, посочен в член 
5.1. Максималният размер на междинното плащане се изчислява, както следва:  
 

{90 % от максималния размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.1)  
 

минус 
 

{предварителното финансиране и предходни междинни плащания}}. 
 
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 бенефициерите 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, [Комисията][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.  
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Размерът на окончателното плащане е изчислява от [Комисията][Агенцията], като 
от окончателния размер на безвъзмездните средства, определен в съответствие с член 
5.3, се извади общия размер на предварителното финансиране и междинните плащания 
(ако има такива): 
 

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

минус 
 

{предварително финансиране и направени междинни плащания (ако има такива)}}. 
 
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 
координатора 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 координатора 

 
- отрицателна, тя подлежи на връщане.  

 
Сумата обаче може да бъде прихваната без съгласието на бенефициера от други 
дължими от Комисията или изпълнителната агенция на бенефициера суми (от бюджета 
на ЕС или Евратом) до максималното посочено финансово участие на ЕС за конкретния 
бенефициер в прогнозния бюджет (вж. приложение 2). 
 
21.5 Уведомления за дължими суми  
 
При извършване на плащания [Комисията][Агенцията] официално уведомява 
координатора за дължимата сума, като посочва дали тя е за междинно плащане или 
окончателно плащане.  
 
При окончателно плащане в уведомлението се посочва и окончателният размер на 
безвъзмездните средства.  
 
В случай на намаляване на размера на безвъзмездните средства или възстановяване на 
недължими суми, уведомлението се предхожда от състезателната процедура, 
предвидена в членове 43 и 44.  
 
21.6 Валута на плащанията  
 
[Комисията][Агенцията] извършва всички плащания в евро.  
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21.7 Плащания към координатора — Разпределение на сумите към 
бенефициерите  

 
Плащанията се извършват към координатора.  
 
Извършените към координатора плащания освобождават [Комисията][Агенцията] от 
задължението за плащане.  
 
Координаторът следва да разпредели плащанията към бенефициерите, без да ги забавя 
необосновано. 
 
Предварителното финансиране обаче може да се разпредели само: 
 

а) ако минималният брой бенефициери, предвиден в поканата за представяне на 
предложения, са се присъединили към споразумението (вж. член 56) и 
 

б) към бенефициерите, които са се присъединили към споразумението (вж. член 
56). 

 
21.8 Банкова сметка за извършване на плащания  
 
Всички плащания се извършват към следната банкова сметка: 
  

Име на банка: […]  
Адрес на клон: […]  
Пълно наименование на титуляря на сметката: […]  
Пълен номер на банковата сметка (вкл. банкови кодове): […]  
[IBAN код: […]]33 

 
21.9 Разходи за банкови преводи  
 
Разходите за банкови преводи се поемат, както следва:  
 

- [Комисията][Агенцията] поема разходите за банкови преводи, начислявани от 
нейната банка; 

 
- бенефициерите поемат разходите за банкови преводи, начислявани от техните 

банки; 
 

- страната, по чиято вина се налага повторен банков превод, поема всички разходи 
за повторния превод. 

 
21.10 Дата на плащане  
 
Плащанията от [Комисията][Агенцията] се считат за извършени на датата, на която са 
дебитирани по нейната сметка.  
                                                 
33 BIC или SWIFT код за държавите, в които няма IBAN код. 
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21.11 Последствия при неизпълнение на задължения 
 
21.11.1 Ако [Комисията][Агенцията] не извърши плащане в предвидения срок (вж. по-
горе), бенефициерите имат право на лихва за просрочено плащане, чийто процент е 
процентът, прилаган от Европейската централна банка (ЕЦБ) за нейните главни 
операции по рефинансиране в евро („референтен лихвен процент“) плюс три и 
половина процентни пункта. Референтният лихвен процент е процентът в сила на 
първия ден от месеца, в който изтича срокът за плащане, както е посочен в серия C на 
Официален вестник на Европейския съюз.  
 
Ако процентът на лихвата за просрочено плащане е по-нисък или равен на 200 EUR, тя 
се изплаща на координатора само при представяне на искане в срок от два месеца от 
получаване на просроченото плащане. 
 
Лихвата за просрочено плащане не е дължима, ако бенефициерите са държави — 
членки на ЕС (включително и регионални или местни власти или други публични 
органи, които представляват държава членка за целите на настоящото споразумение). 
 
Отлагането на крайния срок за плащане или плащания (вж. членове 47 и 48) не се счита 
за просрочено плащане. 
 
Лихвата за просрочено плащане покрива периода от деня след датата на падеж на 
плащането (вж. по-горе) до датата на плащане включително.  
 
Лихвата за просрочено плащане не се отчита при изчисляване на окончателния размер 
на безвъзмездните средства. 
  
21.11.2 Ако координаторът извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
свое задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43) и споразумението или участието на координатора може да 
бъде прекратено (вж. член 50). 
 
Подобни нарушения могат да доведат и до прилагане на всяка от другите мерки, 
описани в глава 6. 
 
ЧЛЕН 22 — ПРОВЕРКИ, ПРЕГЛЕДИ, ОДИТИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ — 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА КОНСТАТАЦИИТЕ  
 
22.1 Проверки, прегледи и одити от страна на Комисията [и Агенцията] 
 
22.1.1 Право на извършване на проверки 
 
Комисията [или Агенцията] извършва, по време на изпълнение на действието и след 
неговото приключване, проверки за правилно изпълнение на действието и съответствие 
със задълженията по споразумението, включително и за оценка на документи и отчети.  
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За тази цел Комисията [или Агенцията] може да бъде подпомагана от външни лица или 
органи. 
 
Комисията [или Агенцията] има право да изиска допълнителна информация в 
съответствие с член 17. Комисията [или Агенцията] може да изиска бенефициерите да 
ѝ представят пряко такава информация.  
 
Представената информация следва да е точна, прецизна и в изисквания формат, в т.ч. 
електронен формат. 
 
22.1.2 Право на извършване на преглед  
 
Комисията [или Агенцията] извършва, по време на изпълнение на действието и след 
неговото приключване, прегледи за правилното изпълнение на действието 
(включително и за оценка на документи и отчети) и за съответствие със задълженията 
по споразумението, и за непрекъснато научно и технологично съответствие на 
действието.  
 
Прегледите може да започнат до две години след извършване на окончателното 
плащане. Координаторът и бенефициерът ще бъдат официално уведомени за тях и 
прегледът ще се счита за започнал на датата на официалното уведомление. 
 
Ако се извършва преглед на трета страна (вж. членове 10 до 16), бенефициерът следва 
да уведоми третата страна.  
 
Комисията [или Агенцията] има право да провежда прегледи пряко (със собствен 
персонал) или непряко (като ги възлага на лица или органи). Тя уведомява съответния 
координатор или бенефициер за данните на външните лица или органи. Те имат право 
да отправят възражения срещу тези лица на основание търговска тайна.  
 
Съответният координатор или бенефициер следва да представи в предвидения срок 
всякаква информация и данни в допълнение към вече представените документи и 
отчети (включително информация за ползването на ресурси). Комисията [или 
Агенцията] може да изиска бенефициерите да ѝ представят информацията пряко.  
 
На съответния координатор или бенефициер може да бъде поставено изискване да 
участва в срещи, включително и с външни експерти.  
 
За прегледи на място бенефициерите следва да осигурят достъп до своите помещения 
и офиси, включително и на външни лица или органи, и да гарантират, че изискваната 
информация е налична.  
 
Предоставената информация следва да е точна, прецизна и в изисквания формат, в т.ч. 
електронен формат. 
  
На базата на констатациите от прегледа се изготвя „доклад за преглед“.  
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Комисията [или Агенцията] представя официално доклада за прегледа на координатора 
или бенефициера, които могат да подадат официални коментари в срок от 30 дни 
(„състезателна процедура за преглед“).  
 
Прегледите (в т.ч. и докладите от тях) се изготвят на езика на споразумението.  
 
22.1.3  Право на извършване на одити 
 
Комисията [или Агенцията] извършва, по време не изпълнение на действието и след 
неговото приключване, одити за правилното изпълнение на действието и съответствие 
със задълженията по споразумението.  
 
Одитите може да започнат до две години след извършване на окончателното 
плащане. Координаторът и бенефициерът ще бъдат официално уведомени за тях и 
одитът ще се счита за започнал на датата на официалното уведомление.  
 
Ако се извършва одит на трета страна (вж. членове 10 до 16), бенефициерът следва да 
уведоми третата страна.  
 
Комисията [или Агенцията] има право да провежда одити пряко (със собствен 
персонал) или непряко (като ги възлага външни лица или органи). Тя уведомява 
съответния координатор или бенефициер за данните на външните лица или органи. Те 
имат право да отправят възражения срещу тези лица на основание търговска тайна.  
 
Съответният координатор или бенефициер следва да представи в предвидения срок 
всякаква информация (в т.ч. пълни счетоводни отчети, индивидуални фишове за 
заплати и други лични данни), за да докаже съответствие с разпоредбите на настоящото 
споразумение. Комисията [или Агенцията] може да изиска бенефициерите да ѝ 
представят информацията пряко.  
 
За одити на място бенефициерите следва да осигурят достъп до своите помещения и 
офиси, включително и на външни лица или органи, и да гарантират, че изискваната 
информация е налична.  
 
Предоставената информация следва да е точна, прецизна и в изисквания формат, в т.ч. 
електронен формат.  
  
На базата на констатациите от прегледа се изготвя „проект на одитен доклад“.  
 
Комисията [или Агенцията] представя официално одитния доклад на координатора или 
бенефициера, които могат да подадат официални коментари в срок от 30 дни 
(„състезателна процедура за одит“). Този срок може да бъде удължен от Комисията 
[или Агенцията], в случаи когато има основание за това. 
 
В „окончателния одитен доклад“ се отразяват коментарите, направени от съответния 
на координатор или бенефициер. Докладът се представя официално на координатора 
или бенефициера.  
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Одитите (в т.ч. и одитните доклади) се изготвят на езика на споразумението.  
 
Комисията [или Агенцията] има право и да получи достъп до задължителните отчети 
по вътрешното законодателство на бенефициерите, за да извършва периодични оценки 
на единичните разходи или сумите по фиксирани разходи [или еднократни общи суми]. 
 
22.2 Разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)  
 
Съгласно Регламенти № 883/201334 и № 2185/9635 (и в съответствие с предвидените в 
тях разпоредби и процедури) Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има 
право, във всеки момент от изпълнението на действието или след неговото 
приключване, да провежда разследвания, в т.ч. проверки и контрол на място, за да 
установи дали по отношение на действието, финансирана съгласно споразумението, е 
извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, която засяга финансовите 
интереси на ЕС.  
 
22.3 Проверки и одити от Европейската сметна палата  
 
Съгласно член 287 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и член 
161 от Финансовия регламент № 966/201236, Европейската сметна палата има право, 
във всеки момент от изпълнението на действието или след неговото приключване, да 
извършва одити. 
 
Сметната палата има право на достъп за целите на извършване на проверки и одити. 
 
22.4 Проверки, прегледи, одити и разследвания на международни организации  
 
[ВАРИАНТ за международни организации: В съответствие със своите финансови 
регламенти Европейският съюз, в т.ч. Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF) и Европейската сметна палата, могат да извършват проверки на място, 
прегледи, одити и разследвания.  
 
Настоящият член се прилага в съответствие с конкретно споразумение, сключено за 
целта, между международната организация и Европейския съюз.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 

                                                 
34 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. 

относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) 
№ 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1). 

35 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/1996 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности 
срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2). 

36 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври  2012 г. 
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
ЕВРАТОМ)) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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22.5 Последствия от констатациите от проверки, прегледи, одити и 
разследвания — Разширяване на обхвата на констатациите  

 
22.5.1  Констатации, свързани с безвъзмездните средства по настоящото 

споразумение  
 
Констатациите от проверки, прегледи, одити и разследвания в контекста на 
безвъзмездните средства по настоящото споразумение може да доведат до 
непризнаване на допустими разходи (вж. член 42), намаляване на размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43), връщане на недължими суми (вж. член 44) или 
всяка от другите мерки, описани в глава 6.  
 
Непризнаването на недопустими разходи или намаляването на размера на 
безвъзмездните средства след окончателно плащане води до корекции на окончателния 
размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.4). 
 
Констатациите от проверки, прегледи, одити или разследвания могат да доведат до 
искане за изменения в приложение 1 (вж. член 55).  
 
Проверки, прегледи, одити или разследвания, в резултат на които бъдат установени 
систематични грешки, нередности, измами или нарушения поради неизпълнение на 
задължения, може да породят последствия за други безвъзмездни средства, отпуснати 
от ЕС или Евратом при сходни условия („разширяване на обхвата на констатациите, 
свързани с безвъзмездните средства по други споразумения, спрямо 
безвъзмездните средства по настоящото споразумение“). 
 
Освен това констатациите, произтичащи от разследвания на OLAF, може да доведат до 
наказателно преследване съгласно националното законодателство. 
 
22.5.2 Констатации, свързани с други безвъзмездни средства  
 
Комисията [или Агенцията] има право да разшири действието на констатациите по 
отношение на безвъзмездни средства, различни от предвидените в настоящото 
споразумение („разширяване на обхвата на констатациите, свързани с 
безвъзмездните средства по други споразумения, спрямо безвъзмездни средства по 
настоящото споразумение“), ако: 
 

а) се установи, че по отношение на други безвъзмездни средства, отпуснати от ЕС 
или Евратом, съответният бенефициер е допускал системни или повтарящи се 
грешки, нередности, измами или нарушения поради неизпълнение на 
задължения, които имат съществен ефект по отношение на безвъзмездните 
средства по настоящото споразумение и 

 
б) тези констатации са официално представени на съответния бенефициер, заедно 

със списък от другите безвъзмездни средства, засегнати в констатациите, не по-
късно от две години след окончателното плащане по настоящото споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства.  
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Разширяването на обхвата на констатациите може да доведе до непризнаване на 
разходи (вж. член 42), намаляване на размера на безвъзмездните средства (вж. член 43), 
връщане на недължими суми (вж. член 44), временно спиране на плащания (вж. член 
48), временно спиране на изпълнението на действието (вж. член 49) или прекратяване 
(вж. член 50). 
 
22.5.3 Процедура  
 
Комисията [или Агенцията] представя официално на съответния бенефициер 
системните или повтарящи се грешки, придружени със списък на безвъзмездните 
средства, засегнати в констатациите.  
 
22.5.3.1 Ако констатациите се отнасят до допустимостта на разходите, официалното 
уведомление включва: 

 
а) покана за представяне на коментари по списъка с безвъзмездни средства, 

засегнати от констатациите; 
 

б) искане за представяне на коригирани финансови отчети за всички засегнати 
безвъзмездни средства;  
 

в) размер на корекцията за екстраполиране, определен от Комисията [или 
Агенцията] на базата на системните или повтарящи се грешки, за изчисляване 
на сумите, които следва да не бъдат признати, ако съответният бенефициер:  
 

i) счита, че представянето на коригирани финансови отчети не е възможно 
или практически приложимо или 

 
ii) не представи коригирани финансови отчети.  

 
Съответният бенефициер разполага със срок от 90 дни, в който може да представи 
коментари, коригирани финансови отчети или да предложи надлежно обоснован 
алтернативен корективен метод. Този срок може да бъде удължен от Комисията [или 
Агенцията], в случаи когато има основание за това. 
 
Комисията [или Агенцията] определя сумите, които няма да бъдат признати на базата 
на коригираните финансови отчети, след като бъдат одобрени. 
 
Ако Комисията [или Агенцията] не получи коментари или коригирани финансови 
отчети, отхвърли коментарите или предложението за алтернативен корективен метод 
или не одобри коригираните финансови отчети, тя уведомява официално съответния 
бенефициер относно прилагането на първоначално представения размер на корекцията 
за екстраполиране. 

 
Ако Комисията [или Агенцията] приеме алтернативния корективен метод, предложен 
от съответния бенефициер, тя го уведомява официално за прилагането на приетия 
алтернативен корективен метод.  
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22.5.3.2 Ако констатациите са отнасят до неправилно изпълнение или нарушение 
поради неизпълнение на друго задължение: официалното уведомление включва: 
 

а) покана за представяне на коментари по списъка с безвъзмездни средства, 
засегнати от констатациите; 

 
б) фиксирания процент, който Комисията [или Агенцията] възнамерява да 

приложи в съответствие с принципа на пропорционалност. 
 
Съответният бенефициер разполага със срок от 90 дни, в който може да представи 
коментари или да предложи надлежно обоснован алтернативен фиксиран процент.  

 
Ако Комисията [или Агенцията] нфе получи коментари или отхвърли коментарите или 
предложението за алтернативен фиксиран процент, тя уведомява официално 
съответния бенефициер относно прилагането на първоначално представения фиксиран 
процент. 

 
Ако Комисията [или Агенцията] приеме алтернативния фиксиран процент, предложен 
от съответния бенефициер, тя го уведомява официално за прилагането на приетия 
алтернативен фиксиран процент.  
 
22.6 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, всички разходи, за които не е представен 
достатъчен доказателствен материал, ще бъдат считани за недопустими (вж. член 6) и 
няма да бъдат признати (вж. член 42).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
ЧЛЕН 23 — ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО 
 
23.1 Право на оценка на въздействието на действието 
 
Комисията [или Агенцията] има право да извършва междинни или окончателни оценки 
на въздействието на действието спрямо целите, заложени в програмата на 
[ЕС][Евратом].  
 
Оценките може да започнат по време на изпълнението на действието и да продължат за 
срок до [ВАРИАНТ по подразбиране: пет][ВАРИАНТ за безвъзмездни средства с 
ниска стойност: три] години след окончателното плащане. Оценката се счита за 
започнала на датата на официалното уведомление за нея до координатора или 
бенефициера. 
  
Комисията [или Агенцията] има право да извършва такива оценки пряко (със собствен 
персонал) или непряко (като ги възлага на външни лица или органи). 
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Координаторът или бенефициерите следва да предоставят съответната информация за 
оценка на въздействието на действието, включително и в електронен формат.  
 
23.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, Комисията [или Агенцията] има право да приложи 
мерките, описани в глава 6.  
 
 
РАЗДЕЛ 3 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ 

И РЕЗУЛТАТИ 
 
ПОДРАЗДЕЛ 1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ЧЛЕН 23a — УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  
 
23a.1 Задължение за предприемане на мерки за прилагане на Препоръка на 

Комисията относно управлението на интелектуална собственост в 
дейностите по трансфер на знания 

 
Бенефициерите, които са университети или други публични научноизследователски 
организации, трябва да предприемат мерки за прилагане на принципите, посочени в 
точки 1 и 2 от Кодекса на добрите практики, приложен към Препоръка на Комисията 
относно управлението на интелектуална собственост в дейностите по трансфер на 
знания37.  
 
Това не променя задълженията, предвидени в подраздели 2 и 3 от настоящия раздел. 
 
Бенефициерите следва да гарантират, че изследователите и третите страни, работещи 
по действието, познават своите задължения. 
 
23a.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, [Комисията][Агенцията] има право да приложи всяка 
от другите мерки, описани в глава 6.  
 
ПОДРАЗДЕЛ 2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ  
 
ЧЛЕН 24 — СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ  
 
Участниците следва да определят в (писмено) споразумение предходните знания, които 
имат отношение към действието („споразумение относно предходните знания“).  

                                                 
37 Препоръка на Комисията C (2008) 1329 от 10.4.2008 г. относно управлението на интелектуална 

собственост в дейностите по трансфер на знания и кодекс на добрите практики за университетите и 
другите публични научноизследователски организации. 
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„Предходни знания“ означава всички данни, ноу-хау и/или информация, независимо от 
тяхната форма или характер (материални или нематериални), както и всички права, 
като права върху интелектуална собственост, които са:  
 

а) притежавани от участниците преди присъединяването им към споразумението и  
 

б)  необходими за изпълнение на действието или използване на резултатите. 
 
ЧЛЕН 25 — ПРАВА НА ДОСТЪП ДО ПРЕДХОДНИ ЗНАНИЯ  
 
25.1 Упражняване на права на достъп — Отказ от права на достъп — Забрана за 

преотстъпване на лицензи 
 
Упражняването на права на достъп трябва да бъде заявено в писмен вид („искане за 
достъп“).  
 
„Права на достъп“ означава права за ползване на резултатите или предходните знания 
по ред и условия, предвидени в споразумението.  
 
Отказът от права на достъп е валиден само ако е в писмен вид. 
 
Освен ако споразумението не предвижда друго, правото на достъп не включва право на 
преотстъпване на лиценз.  
 
25.2 Права на достъп за други бенефициери за изпълнение на техни задачи по 

действието 
 
Бенефициерите трябва да си осигуряват взаимно безплатен достъп до предходни 
знания, необходими за изпълнение на техните задачи по действието, освен в случаите, 
когато преди да се присъедини към споразумението бенефициерът, притежаващ 
предходните знания: 
 

а) е уведомил другите бенефициери, че достъпът до неговите предходни знания 
е обект на правни ограничения, в т.ч. наложени поради защита на права на 
трети страни (включително персонал) или 

 
б) се е споразумял с другите бенефициери, че достъпът ще бъде предоставен 

срещу заплащане на такса за ползване.  
  
25.3 Права на достъп за други бенефициери за използване на създадените от тях 

резултати 
 
Бенефициерите следва да си осигуряват взаимно достъп, при справедливи и разумни 
условия, до предходните знания, необходими за използване на създадените от тях 
резултати, освен в случаите когато преди да се присъедини към споразумението 
бенефициерът, притежаващ предходните знания, е уведомил другите бенефициери, че 
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достъпът до неговите предходни знания е обект на правни ограничения, в т.ч. наложени 
поради защита на права на трети страни (включително персонал). 
 
„Справедливи и разумни условия“ означава подходящи условия, включително и 
финансови такива или условия на безплатен достъп, които отчитат конкретните 
обстоятелства, свързани с искането за достъп, например реална или потенциална 
стойност на резултатите или предходните знания, до които се иска достъп и/или 
обхвата, продължителността или други характеристики на предвиденото ползване.  
 
Искане за достъп може да бъде отправено, освен ако не е предвидено друго, до една 
година след изтичане на срока, предвиден в член 3.  
 
25.4 Права на достъп за свързани субекти 
 
Освен ако споразумението за консорциум не предвижда друго, достъпът до предходни 
знания трябва да се осигури, при справедливи и разумни условия (вж. по-горе; член 
25.3) и ако не е обект на правни ограничения, включително такива наложени във връзка 
със защитата на права на трети страни (включително персонал), и на свързани 
субекти38, учредени в държава — членка на ЕС, или „асоциирана държава“39, ако това 
е необходимо за използване на резултатите, създадени от бенефициерите, с които те са 
свързани. 
 
Освен ако не е договорено друго (вж. по-горе; член 25.1), съответното свързано следва 
да отправи искане директно до бенефициера, притежател на предходните знания. 
 
Искания за достъп може да се отправят, освен в случаите, когато споразумението 
предвижда друго, до една година след изтичане на срока, посочен в член 3.  
 
25.5 Права на достъп за трети страни  
 
[ВАРИАНТ за достъп до научноизследователска инфраструктура: Доставчикът на 
достъп следва, освен ако не са налице правни ограничения, в т.ч. такива наложени с 
оглед защита правата на трети страни (включително персонал), да осигури достъп 
на потребителите до предходните знания на доставчика на достъп, необходими за 
изпълнение на действието.  
 
Доставчикът на достъп следва да уведоми потребителите в максимално кратък срок 
за всяко ограничение, което би могло да има сериозно отражение върху правата на 
достъп.] 

                                                 
38 За определението вж. бележка под линия 24. 
39 За определението вж. член 2.1, параграф 3 от Регламент № XX/2013 за определяне на правилата за 

участие: „асоциирана държава“ означава страна, която не е член на ЕС (трета страна), която е 
страна по международно споразумение със Съюза, както е определено в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ XX/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  XX за установяване на „Хоризонт 2020“ — 
рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (ОВ XXX) („Регламент № 
XX/2013 за рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“). 
В член 7 oт Регламент № XX/2013 за рамкова програма за научни изследвания и иновации се 
определят условията за асоцииране към „Хоризонт 2020“ на държави, които не са членки на ЕС. 
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[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
25.6 Последствия при неизпълнение 
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е свое 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения може да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6. 
 
 
ПОДРАЗДЕЛ 3 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
ЧЛЕН 26 — СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ  
 
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 са обект на защита или не, които са създадени по действието, както и 
всички права, свързани с тях, в т.ч. и права върху интелектуална собственост.  
 
26.2 Съвместна собственост на няколко бенефициери 
 
Двама или повече бенефициери притежават съвместно резултатите, ако:  
 

а) са ги създали съвместно и 
 

б) не е възможно: 
 

i) да се установи конкретният принос на всеки отделен бенефициер, или 
 

ii) той да се раздели за целите на подаване на заявление, получаване или 
поддържане на защитен статут (вж. член 27). 

 
Съсобствениците следва да договорят (в писмен вид) разпределението и реда на 
упражняване на съвместната собственост („споразумение за съвместна собственост“) 
в съответствие с техните задължения съгласно настоящото споразумение.  
 
Освен ако в споразумението за съсобственост не е уговорено друго, всеки съсобственик 
има право да предостави лиценз без изключителни права на трети страни за ползване на 
съвместно притежаваните резултати (без право не преотстъпване), при условие че 
другите съсобственици: 
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а) са уведомени за това поне 45 дни предварително и  
 

б) получат справедлива и разумна компенсация. 
 
След като резултатите бъдат създадени, съсобствениците могат чрез сключване на 
споразумение (в писмен вид) да договорят друг режим на съвместна собственост (като 
например прехвърляне на собствеността на един собственик (вж. член 30) с права на 
достъп за останалите). 
 
26.3 Права на трети страни (включително персонал)  
 
Ако трети страни (включително персонал) могат да претендират за права върху 
резултатите, съответният бенефициер следва да гарантира, че е изпълнил задълженията 
си по настоящото споразумение.  
 
Ако трета страна е създала резултатите, съответният бенефициер следва да получи 
всички необходими права (прехвърляне, лицензи или други) от третата страна с оглед 
изпълнение на своите задължения така, както ако резултатите са били създадени от 
самия бенефициер. 
 
Ако получаването на правата не е възможно, бенефициерът следва да се въздържа да 
ползва третата страна за създаване на резултати. 
 
26.4  Собственост на [ЕС][Евратом][Агенцията] с оглед правна закрила на 

резултатите 
 
26.4.1 [ЕС][Евратом][Агенцията] има право, със съгласието на съответния 
бенефициер, да поеме собствеността върху резултатите с оглед тяхната правна закрила, 
ако бенефициерът възнамерява, в срок до 4 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 собствеността върху резултатите на 

друг бенефициер или трета страна, учредена в държава — членка на ЕС, или 
асоциирана държава, които ще осигурят правната им закрила. 

  
Преди разпространение на резултатите и освен ако не се прилагат случаите по-горе по 
букви а), б) или в), бенефициерът следва да уведоми официално 
[Комисията][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. 
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Ако [Комисията][Агенцията] реши да поеме собствеността, тя уведомява официално 
съответния бенефициер в срок от 45 дни от получаване на уведомлението. 
 
Тези резултати не могат да бъдат разпространявани преди изтичане на този срок или 
ако [Комисията][Агенцията] вземе положително решение, преди тя да е предприела 
необходимите стъпки за правна закрила на резултатите.  
 
26.4.2 [ЕС][Евратом][Агенцията] има право, със съгласието на съответния бенефициер, 
да поеме собствеността върху резултатите, за да осигури тяхната правна закрила, ако 
бенефициерът възнамерява, в срок от 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) правната закрила е преустановена поради липса на потенциал за търговско или 
промишлено приложение; 

 
б) удължаването на срока на правната закрила не е обосновано предвид 

обстоятелствата. 
 
Бенефициер, 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), следва официално да уведоми [Комисията][Агенцията] за това поне 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 [Комисията][Агенцията] реши да поеме собствеността, тя уведомява официално 
съответния бенефициер в срок от 45 дни от получаване на уведомлението.  
 
26.5 Последствия при неизпълнение 
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения може да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6. 
  
ЧЛЕН 27 — ПРАВНА ЗАКРИЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ — ВИДИМОСТ НА 
ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 
 
27.1 Общо задължение за правна закрила на резултатите 
 
Всеки бенефициер следва да проучи възможността за осигуряване на правна закрила на 
резултатите и следва да осигури адекватната им закрила за подходящ период от време и 
с подходящо териториално покритие, ако: 
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а) е налице обосновано очакване резултатите да бъдат приложени с търговска или 
промишлена цел и 
 

б) тяхната правна закрила е възможна, разумна и обоснована (предвид 
обстоятелствата). 

 
При взeмане на решение за осигуряване на правна закрила бенефициерът следва да 
отчете законните интереси (по-специално търговски такива) на другите бенефициери. 
 
27.2 Собственост на [ЕС][Евратом][Агенцията] с оглед правна закрила на 

резултатите 
 
Ако даден бенефициер не възнамерява да осигури правна закрила на резултатите, 
планира да преустанови правната закрила или да не продължи нейния срок на действие, 
[ЕС][Евратом][Агенцията] има право, при определени условия (вж. член 26.4), да 
поеме собствеността върху резултатите, за да осигури тяхната (непрекъсната) правна 
закрила. 
 
27.3 Информация за финансирането от ЕС  
 
Заявлението за правна закрила на резултатите (включително заявления за патенти) 
следва, освен ако [Комисията][Агенция] не изиска или не даде съгласие за друго и 
освен ако това не е възможно, да включва следния текст: 
 

„Проектът, резултат от който е настоящото заявление, е получил финансиране от 
[Програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации на Европейския 
съюз][Програмата за научни изследвания и обучение 2014—2018 г. на Евратом] по 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № [номер]“. 

 
 27.4 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
ЧЛЕН 28 — ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
 
28.1 Общо задължение за използване на резултатите 
 
Всеки бенефициер следва, в срок до четири години след изтичане на срока, предвиден в 
член 3, да предприеме мерки за осигуряване на „използването“ на резултатите, 
създадени от него (пряко или непряко, по-конкретно чрез прехвърляне на 
собствеността или лицензиране; вж. член 30), като:  
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а) ги използва в следващи научноизследователски дейности (различни от 
действието);  
 

б) развива, създава или осъществява търговия с продукти или процеси; 
 

в) създава или предоставя услуга или 
 

г) ги използва за дейности по стандартизация. 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни задължения за използване на резултатите, ако е 
предвиден в работната програма: Освен това бенефициерите следва, в срок до 
четири години след изтичане на срока, предвиден в член 3, да изпълняват 
допълнителните задължения за ползване, посочени в приложение 1.] 
 
Това не води до промяна в задълженията за сигурност по член 37, които остават в сила.  
 
28.2 Резултати, които могат да допринесат за европейски или международни 

стандарти — Информация за финансирането от ЕС 
 
[ВАРИАНТ за резултати, които могат да допринесат за формулирането на 
стандарти, ако е предвидено в работната програма: Ако е налице разумно очакване, 
че резултатите може да се ползват за формулиране на европейски или международни 
стандарти, съответният бенефициер следва, в срок до четири години след изтичане 
на срока, предвиден в член 3, да уведоми [Комисията][Агенцията].] 
 
Ако резултатите станат част от стандарт, съответният бенефициер следва, освен ако 
[Комисията][Агенцията] не изиска или не даде съгласие за друго и освен ако това не е 
възможно, да поиска от стандартизиращия орган да включи следния текст в 
(информация, свързана със) стандарта: 
 

„Резултатите, включени в настоящия стандарт, са предмет на получено финансиране от 
[Програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации на Европейския 
съюз][Програмата за научни изследвания и обучение на Евратом (2014—2018 г.)] по 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № [номер]“. 

 
28.3 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения може да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
ЧЛЕН 29 — РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ — СВОБОДЕН ДОСТЪП 
— ВИДИМОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 
 
29.1 Общо задължение за разпространение на резултатите 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
70 

 

 
Освен в случаите, когато това противоречи на негови законни интереси, всеки 
бенефициер следва във възможно най-кратък срок да „разпространи“ публично 
резултатите, създадени от него, чрез подходящи средства (различни от тези, 
произтичащи от правната закрила или използването на резултатите), в т.ч. и 
посредством научни публикации (на всякакъв носител). 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни задължения за разпространение на резултатите, ако 
е предвиден в работната програма: Освен това бенефициерите следва да изпълняват 
допълнителните задължения за разпространение на резултати, посочени в 
приложение 1.] 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни задължения за разпространение на резултатите с 
оглед осигуряване на оперативна съвместимост, ако е предвидено в работната 
програма: Освен това бенефициерите следва, в срок до четири години след изтичане 
на срока, предвиден в член 3, да разпространят всички технически спецификации, 
необходими за осигуряване на оперативна съвместимост.] 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни задължения за разпространение на резултатите с 
оглед осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост, ако е предвидено в 
работната програма: Освен това бенефициерите следва, в срок до четири години 
след изтичане на срока, предвиден в член 3, да разпространят документите, свързани 
с трансграничната оперативна съвместимост (вж. приложение 1) и всички 
резултати, необходими за осигуряване на трансгранична оперативна съвместимост 
(по-конкретно общи технически спецификации или софтуерни компоненти).] 
 
Това не води до промяна на задължението за осигуряване на правна закрила на 
резултатите, предвидено в член 27, задълженията за поверителност по член 36, 
задълженията за сигурност по член 37 или задълженията за защита на личните данни по 
член 39, които остават в сила.  
 
Бенефициер, който възнамерява да разпространява резултати, следва да уведоми 
предварително другите бенефициери, освен ако не е уговорено друго, в срок от 45 дни, 
като представи достатъчно информация относно резултатите, които ще бъдат 
разпространени.  
 
Всеки друг бенефициер има право да възрази в срок от 30 дни от получаване на 
уведомлението, освен ако не е уговорено друго, при условие че може да докаже, че 
негов законен интерес, свързан с резултатите или с предходните знания, ще бъде 
сериозно накърнен. В такъв случай разпространението на резултатите не се 
осъществява, докато не бъдат предприети адекватни действия за защита на тези 
законни интереси.  
 
Ако даден бенефициер не възнамерява да осигури правна закрила на резултатите, той, 
при определени условия (вж. член 26.4.1), следва да уведоми официално 
[Комисията][Агенцията] преди да започне разпространението им. 
 
29.2 Свободен достъп до научни публикации 
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Всеки бенефициер следва да осигури свободен достъп (безплатен интернет достъп за 
всеки потребител) до всички научни публикации, преминали партньорска проверка и 
свързани с резултатите, създадени от него.  
 
В частност той следва: 
 

а) във възможно най-кратък срок и най-късно в момента на публикация да 
депозира машинночитаемо електронно копие от публикуваната версия или 
окончателен рецензиран ръкопис, преминал партньорска проверка и одобрен за 
публикация в хранилище за научни публикации;  
 
Освен това бенефициерът следва да положи усилие да депозира същевременно и 
научноизследователските данни, необходими за потвърждаване на резултатите, 
представени в депозираните научни публикации. 
  

б) да осигури свободен достъп чрез хранилището до депозираната публикация най-
късно: 
 

i) в момента на публикуване, ако е налице безплатна електронна версия от 
издателя, или 

 
ii) в срок от шест месеца от публикуването (дванадесет месеца за публикации 

в сферата на социалните и хуманитарните науки) за всички останали 
случаи. 

 
в) да осигури свободен достъп чрез хранилището до библиографски метаданни, 

които идентифицират депозираната публикация.  
 
Библиографските метаданни следва да бъдат в стандартен формат и да включват 
следното: 
 

- термини [„Европейски съюз (ЕС)“ и „Хоризонт 2020“][„Евратом и 
Програма за научни изследвания и обучение 2014—2018 г. на 
Евратом“];  
 

- наименование на действието, съкращение и номер на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства; 
 

- дата на публикацията и продължителността на забраната за 
разпространение, ако е приложимо и 
  

- постоянен идентификатор.  
 
29.3 Свободен достъп до научноизследователски данни 
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[ВАРИАНТ за действия, участващи в Пилотния проект за научноизследователски 
данни със свободен достъп: По отношение на цифровите научноизследователски 
данни, генерирани в действието („данни“) бенефициерите следва да: 
 

а) депозират в хранилище за научноизследователски данни и да предприемат 
мерки за осигуряване на достъпа на трети страни — безплатен за всеки 
потребител — с оглед извличане, използване, възпроизвеждане и 
разпространение на следното: 

 
i) данните, включително свързаните метаданни, необходими за 

възможно най-бързо потвърждаване на резултатите, представени в 
научните публикации; 

 
ii) други данни, включително свързаните метаданни, както е посочено и 

съгласно сроковете, заложени в „плана за управление на данни“ (вж. 
приложение 1); 

 
б) предоставят информация чрез хранилището относно средствата и 

инструментите, които са на разположение на бенефициерите и 
необходими за потвърждаване на резултатите (и, когато е възможно, да 
предоставят самите средства и инструменти). 

 
Това не води до промяна на задължението за осигуряване на правна закрила на 
резултатите, предвидено в член 27, задълженията за поверителност по член 36, 
задълженията за сигурност по член 37 или задълженията за защита на личните данни 
по член 39, които остават в сила.  
 
По изключение бенефициерите не са длъжни да осигуряват свободен достъп до 
конкретни части от техните изследователски данни, ако постигането на основната 
цел на действието, както е описано в приложение 1, би било поставено под риск от 
осигуряването на свободен достъп до тези конкретни части от изследователските 
данни. В този случай планът за управление на данни следва да съдържа основанията 
за отказ на достъп.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
29.4 Информация за финансирането от ЕС — Задължение и право на ползване 
на символа на ЕС  
 
Освен в случаите, когато [Комисията][Агенцията] изисква или е дала съгласие за 
друго, или ако това не е възможно, при разпространението на резултатите (под всякаква 
форма, в т.ч. електронна) следва: 
 

а) да се постави символа на ЕС и  
 
б) да бъде включен следният текст: 
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„Настоящият проект е финансиран от [Програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и 
иновации на Европейския съюз][Програмата за научни изследвания и обучение. на 
Евратом (2014—2018 г)] по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № 
[номер]“. 

 
Когато се поставя до друго лого, символът на ЕС трябва да бъде ясно обозначен по 
подходящ начин.  
 
С оглед задълженията си по настоящия член бенефициерите имат право да ползват 
символа на ЕС без предварително одобрение от [Комисията][Агенцията]. 
 
Това обаче не им осигурява изключителни права на ползване.  
 
Освен това те нямат право да присвояват символа на ЕС или друга подобна търговска 
марка чрез регистрация или по какъвто и да е друг начин. 
 
29.5 Декларация за отказ на [Комисията][Агенцията] от отговорност 
 
При разпространение на резултатите трябва ясно да се упомене, че те отразяват 
гледната точка на автора и че [Комисията][Агенцията] не носи отговорност за по-
нататъшното ползване на съдържащата се вътре информация. 
 
29.6 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения може да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
ЧЛЕН 30 — ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ  
 
30.1 Прехвърляне на собствеността 
 
Всеки бенефициер има право да прехвърли собствеността върху резултатите, създадени 
от него. 
 
Той трябва обаче да гарантира, че задълженията му по членове 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 
и 31 остават в сила спрямо новия собственик и че този собственик е задължен да 
прехвърли тези задължения към всеки следващ собственик.  
 
Това не води до промяна в задълженията за сигурност по член 37, които остават в сила.  
 
Освен ако по отношение на конкретно определени трети страни не е уговорено друго (в 
писмен вид) или ако това не е възможно съгласно приложимото законодателство на ЕС 
и националното законодателство относно сливанията и придобиванията, бенефициер, 
който възнамерява да прехвърли собствеността върху резултатите, е длъжен да уведоми 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
74 

 

поне 45 дни предварително другите бенефициери, които все още притежават (или могат 
да поискат) права на достъп до резултатите. Уведомлението следва да включва 
достатъчно информация за новия собственик с цел да се даде възможност на 
засегнатите бенефициери да оценят последствията във връзка с упражняването на 
техните права на достъп.  
 
Освен ако не е уговорено друго (в писмен вид), всеки друг бенефициер може да възрази 
срещу прехвърлянето в срок от 30 дни от получаване на предизвестието, ако може да 
докаже, че то ще се отрази неблагоприятно върху упражняването на неговите права на 
достъп. В такъв случай прехвърлянето не може да се осъществи, докато не се постигне 
споразумение между заинтересованите бенефициери.  
 
30.2 Лицензиране  
 
Всеки бенефициер има право да издава лицензи върху своите резултати (или по друг 
начин да предоставя права за тяхното ползване), ако: 
 

а) това не пречи на правата за достъп по член 31 и 
 
б)  [ВАРИАНТ при допълнителни задължения за ползване на резултатите, 

предвидени в приложение 1: бенефициерът изпълнява своите допълнителни 
задължения за ползване (вж. член 28.1 и приложение 1)] [ВАРИАНТ: не е 
приложим]. 

 
В допълнение към букви а) и б) лицензи с изключителни права могат да бъдат 
предоставени само ако всички останали заинтересовани бенефициери са декларирали 
отказ от права на достъп (вж. член 31.1). 
 
Това не води до промяна на задълженията за разпространение на резултатите по член 
29 или задълженията за сигурност по член 37, които остават в сила.  
 
30.3 Право на [Комисията][Агенцията] да възрази срещу прехвърлянето или 

лицензирането 
 
[ВАРИАНТ за безвъзмездни средства от ЕС: [Комисията][Агенцията] има право, в 
срок от четири години след изтичане на срока, предвиден в член 3, да възрази срещу 
прехвърлянето на собствеността или предоставянето на изключителен лиценз върху 
резултатите, ако: 
 

а) то се осъществява към трета страна, учредена в държава, която не е 
членка на ЕС и не е асоциирана към „Хоризонт 2020“ и 

 
б) [Комисията][Агенцията] сметне, че прехвърлянето или предоставянето не 

съответства на интересите за стимулиране на конкурентоспособността 
на икономиката на Съюза или на етични принципи или съображения за 
сигурност. 
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Бенефициер, който възнамерява да прехвърли собственост или да предостави 
изключителен лиценз, е длъжен да уведоми официално [Комисията][Агенцията] преди 
планираното прехвърляне или лицензиране да се осъществи и:  
 

- да посочи конкретните резултати, които ще са обект на прехвърляне или 
лицензиране; 
 

- да опише подробно новия собственик или лицензополучател и планираното 
използване на резултатите и  

 
- да включи мотивирана оценка на евентуалното въздействие на прехвърлянето 

или лицензирането върху конкурентоспособността на Съюза или върху етични 
принципи и съображения за сигурност. 

 
[Комисията][Агенцията] има право да изиска допълнителна информация. 
 
Ако [Комисията][Агенцията] реши да възрази срещу прехвърлянето или 
предоставянето на изключителен лиценз, тя следва да уведоми официално 
заинтересования бенефициер в срок от 60 дни от получаване на уведомлението (или 
на допълнително изисканата информация).  
 
Прехвърлянето на собствеността или предоставянето на лиценз не може да се 
осъществи в следните случаи: 
 

- предстоящо решение на [Комисията][Агенцията] в срока, посочен по-горе; 
 

- при възражение от страна на [Комисията][Агенцията]; 
 

- докато не бъдат изпълнени условията, в случай че възражението на 
[Комисията][Агенцията] съдържа условия.] 

 
[ВАРИАНТ за безвъзмездни средства от Евратом: Комисията има право 
[ВАРИАНТ: в срок до четири години след изтичане на срока, предвиден в член 3] да 
възрази срещу прехвърлянето на собствеността или предоставянето на изключителен 
лиценз или лиценз без изключителни права върху резултатите, ако: 
 

а) то се осъществява към трета страна, учредена в държава, която не е 
членка на ЕС и не е асоциирана към Програма за научни изследвания и 
обучение 2014—2018 г. на Евратом, и 

 
б) Комисията сметне, че прехвърлянето или предоставянето не съответства 

на интересите на Съюза в областта на конкурентоспособността или на 
етичните принципи и съображенията за сигурност. 

 
Съображенията за сигурност обхващат интереси, свързани с отбраната на 
държавите членки съгласно член 24 от Договора за Евратом. 
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Бенефициер, който възнамерява да прехвърли собственост или да предостави лиценз е 
длъжен да уведоми официално Комисията преди планираното прехвърляне или 
лицензиране да се осъществи, и: 
 

- да посочи конкретните резултати, които ще са обект на прехвърляне или 
лицензиране; 
 

- да опише подробно новия собственик или лицензополучател и планираното 
използване на резултатите, и  

 
- да включи мотивирана оценка на евентуалното въздействие на прехвърлянето 

или лицензирането върху конкурентоспособността на Съюза или върху 
етичните принципи и съображенията за сигурност.  

  
Комисията има право да изиска допълнителна информация.  
 
Ако Комисията реши да възрази срещу прехвърлянето или предоставянето на 
изключителен лиценз, тя уведомява официално заинтересования бенефициер в срок от 
60 дни от получаване на уведомлението (или на допълнително изисканата 
информация).  
 
Прехвърлянето на собствеността или предоставянето на лиценз не може да се 
осъществи в следните случаи:  
 

- предстоящо решение на Комисията в срока, посочен по-горе 
 

- при възражение от страна на Комисията; 
 

- докато не бъдат изпълнени условията, в случай че възражението на Комисията 
съдържа условия. ] 

 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
30.4 Последствия при неизпълнение 
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
 
ЧЛЕН 31 — ПРАВА НА ДОСТЪП ДО РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
31.1 Упражняване на правата на достъп — Отказ от права на достъп — Забрана 

за преотстъпване на лицензи 
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Прилагат се условията, предвидени в член 25.1. 
 
Задълженията по настоящия член не водят до промяна на задълженията за сигурност по 
член 37, които остават в сила.  
 
31.2 Права на достъп за други бенефициери за изпълнение на техните задачи по 

действието 
 
Бенефициерите следва да си предоставят взаимно безвъзмездни права на достъп върху 
резултатите, необходими за изпълнение на техните задачи по действието.  
 
31.3 Права на достъп за други бенефициери с цел използване на резултатите, 

създадени от тях 
 
Бенефициерите следва да си предоставят взаимно, при справедливи и разумни условия 
(вж. член 25.3), права на достъп върху резултатите, необходими за използване на 
резултатите, създадени от тях при изпълнение на техните задачи по действието.  
 
Исканията за достъп могат да се отправят, освен ако не е уговорено друго, в срок до 
една година след изтичане на срока, предвиден в точка 3.  
 
31.4 Права на достъп за свързани субекти 
 
Освен ако в споразумението за консорциум не е предвидено друго, правата на достъп 
могат да се предоставят при справедливи и разумни условия (член 25.3) на свързани 
субекти, учредени в държава — членка на ЕС, или асоциирана държава, ако това 
необходимо, за да могат тези субекти да ползват резултатите, създадени от 
бенефициерите, с които те са свързани.  
 
Освен ако не е уговорено друго (вж. по-горе; член 31.1), заинтересованият свързан 
субект трябва да отправи искане за достъп директно до бенефициера, който притежава 
резултатите.  
 
Исканията за достъп могат да се отправят, освен ако не е уговорено друго, в срок до 
една година след изтичане на срока, предвиден в точка 3.  
 
31.5 Права на достъп за институциите на ЕС, органи, служби или агенции и 

държавите — членки на ЕС  
 
[ВАРИАНТ по подразбиране за безвъзмездни средства от ЕС: Бенефициерите са 
длъжни да предоставят безвъзмезден достъп до своите резултати на институциите 
на ЕС, органи, служби или агенции, 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. 
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Това не води до промяна в правата на ползване на всички материали, документи или 
информация, получени от бенефициерите за целите на дейности за комуникация и 
публичност (вж. член 38.2).] 
 
[ВАРИАНТ за покани за подаване на предложения по конкретна цел „Сигурни 
общества – защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани“: 
Бенефициерите са длъжни да предоставят на институциите на ЕС, органи, служби и 
агенции, както и на националните органи на държавите — членки на ЕС, безвъзмезден 
достъп до своите резултати, необходими за разработване, прилагане или наблюдение 
на техни политики или програми в областта.  
 
Тези права на достъп са ограничени до употреба с нетърговска и неконкурентна цел. 
 
Достъпът се предоставя, при условие че е постигнато споразумение по конкретните 
условия, гарантиращо че: 
 

а) достъпът ще бъде ползван само за обявените цели и 
 
б)  са предвидени подходящи задължения за поверителност. 

 
Искащата достъп държава — членка на ЕС, или институция на ЕС, орган, служба или 
агенция следва да уведоми всички останали държави — членки на ЕС, за подаденото 
искане.  
 
Това не води до промяна на задълженията за сигурност по член 37, които остават в 
сила.] 
 
[ВАРИАНТ за безвъзмездни средства от Евратом: Бенефициерите са длъжни да 
предоставят безвъзмезден достъп до своите резултати на Европейската общност за 
атомна енергия (Евратом) и нейните съвместни предприятия за целите на 
разработване, прилагане или наблюдение на политики и програми на Евратом или с 
оглед изпълнение на задълженията, поети във връзка с международното 
сътрудничество с трети страни или международни организации. 
 
Като изключение от предвиденото в член 31.1 такива права на достъп може да 
обхващат правото да се оправомощават трети страни за ползване на резултатите в 
обществени поръчки и правото да се преотстъпват лицензи, и са ограничени до 
употреба с нетърговска и неконкурентна цел.] 
 
31.6 Права на достъп за трети страни  
 
[ВАРИАНТ за допълнителни права на достъп за допълнителни безвъзмездни 
средства, ако е предвидено в работната програма: Бенефициерите са длъжни да 
предоставят, при условията, предвидени в членове 31.2 и 31.3, достъп до своите 
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резултати на допълнителни бенефициери40 за целите на допълнително/и 
споразумение/я за отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 2).] 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни права на достъп за целите на оперативната 
съвместимост, ако е предвидено в работната програма: Бенефициерите са длъжни 
да предоставят на трети страни, в срок до четири години след изтичане на срока, 
предвиден в член 3, [ВАРИАНТ: при справедливи и разумни условия (вж. член 
25.3)][ВАРИАНТ: безвъзмездно] достъп до своите резултати, необходими за целите 
на оперативната съвместимост.] 
 
[ВАРИАНТ за допълнителни права на достъп за целите на трансграничната 
оперативна съвместимост, ако е предвидено в работната програма: 
Бенефициерите са длъжни да предоставят на трети страни, в срок до четири години 
след изтичане на срока, предвиден в член 3 и безвъзмездно, достъп до своите 
резултати, необходими за целите на оперативната съвместимост, и в частност за 
прилагане на резултатите в държави — членки на ЕС, или асоциирани държави, 
които не са участници в действието.  
 
Бенефициерите следва да предоставят достъп до софтуерни компоненти с публичен 
лиценз на ЕС (или съвместим лиценз) и да съблюдават всички допълнителни 
изисквания, предвидени в приложение 1.] 
 
[ВАРИАНТ за достъп до научноизследователска инфраструктура: Доставчикът на 
достъп трябва да предостави на потребителите достъп до резултатите, ако това е 
необходимо за изпълнение на действието.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
31.7 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да 
бъде намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от другите мерки, описани 
в глава 6.  
 
РАЗДЕЛ 4 ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
 
ЧЛЕН 32 — ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УСЛОВИЯ НА РАБОТА ЗА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ  
 
32.1 Задължение да се предприемат мерки за прилагане на Европейската харта 

на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи 
 

                                                 
40 „Допълнителен бенефициер“ означава бенефициер по допълнително споразумение за отпускане на 

безвъзмездни средства. 
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Бенефициерите са длъжни да предприемат всички мерки за прилагане на принципите, 
предвидени в Препоръката на Комисията за Европейската харта за научните 
изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи41, 
по-конкретно по отношение на: 
 

- условия на работа; 
 

- прозрачен процес на подбор, основан на заслуги и 
 

- кариерно развитие. 
 
Бенефициерите следва да гарантират, че изследователите и третите страни, ангажирани 
в действието, са запознати с тях. 
 
32.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, [Комисията][Агенцията] има право да приложи 
всяка от мерките, описани в глава 6.  
 
ЧЛЕН 33 — РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ  
 
33.1 Задължение да се положат усилия за постигане на равенство между 

половете 
 
Бенефициерите са длъжни да предприемат всички мерки за поощряване на равните 
възможности на мъжете и жените при изпълнението на действието. Те трябва да 
положат усилия, доколкото това е възможно, да постигнат балансирано участие на 
мъже и жени на всички нива на персонал, работещ по действието, в т.ч. нивата на 
контрол и управление. 
 
33.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е от 
задълженията си по настоящия член, [Комисията][Агенцията] има право да приложи 
всяка от мерките, описани в глава 6.  
 
ЧЛЕН 34 — ЕТИЧНИ НОРМИ  
 
34.1 Общо задължение за съблюдаване на етични принципи  
 
Бенефициерите са длъжни да изпълняват действието в съответствие с: 
 

                                                 
41 Препоръка на Комисията (ЕО) № 251/2005 от 11 март 2005 г. за Европейската харта за научните 

изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи (ОВ L 75, 
22.3.2005 г., стр. 67). 
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а) етичните принципи (включително най-високите стандарти за интегритет в 
научните изследвания, както са заложени например в Европейския кодекс за 
интегритет в научните изследвания42, в т.ч. по-конкретно избягване на 
представянето на недействителни резултати, фалшифициране, плагиатство 
или друго неетично поведение) и  

 
б)  приложимото международно, европейско и национално законодателство.  
 

Финансиране няма да бъде отпускано за дейности, извършвани извън ЕС, ако тези 
дейности са забранени във всички държави членки.  
 
Бенефициерите трябва да гарантират, че дейностите по действието са ориентирани 
изключително към гражданското приложение. 
 
Бенефициерите трябва да гарантират, че всички дейности по действието: 
 

а) не са насочени към клониране на хора с репродуктивна цел; 
 
б) не са насочени към изменение на генетичното наследство на човека, така че 

тези изменения да бъдат наследствени (с изключение на научни изследвания, 
свързани с лечение на рак на тестисите, които могат да бъдат финансирани) 
или  

  
в) не са насочени към създаване на човешки ембриони с изследователска цел 

или за набавяне на стволови клетки, включително посредством трансфер на 
ядра на соматични клетки. 

 
34.2 Дейности, повдигащи етични въпроси 
 
Дейностите, които повдигат етични въпроси, следва да съответстват на „етичните 
изисквания“, предвидени в приложение 1.  
 
Преди започване на дейността, която повдига етични въпроси, координаторът следва да 
представи (вж. член) на [Комисията][Агенцията] копие от: 
 

а) становища на комисия по етика, изисквани съгласно националното 
законодателство, и 

 
б) уведомления или разрешения за дейностите, повдигащи етични въпроси, 

изисквани съгласно националното законодателство.  
  
Ако тези документи не са на английски език, координаторът следва да представи 
резюме на английски на изпратените становища, уведомления или разрешения (които 
съдържат, ако такива са налични, заключенията на съответната комисия или орган).  

                                                 
42 Европейски кодекс за интегритет в научните изследвания на Асоциацията на европейските академии 

(ALLEA) (Всички европейски академии) и Европейската научна фондация (ESF) от март 2011 г..  
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf 
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Ако такива документи са изискани специално за действието, искането трябва да 
съдържа изрично позоваване на наименованието на действието. Координаторът следва 
да представи декларация от всеки заинтересован бенефициер, че представените 
документи отразяват задачите по действието.  
 
34.3 Дейности, свързани с човешки ембриони или стволови клетки от човешки 

ембриони  
 
[ВАРИАНТ за дейности, които потенциално включват научни изследвания върху 
човешки ембриони или стволови клетки от човешки ембриони: Дейностите, 
включващи изследвания на човешки ембриони или стволови клетки от човешки 
ембриони може да се изпълняват само ако: 
 

-  са описани в приложение 1 или  
 

-  координаторът е получил изрично одобрение (в писмен вид) от 
[Комисията][Агенцията] (вж. член 52).]  

 
 [ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
34.4 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43) и споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или 
участието на бенефициера — прекратено (вж. член 50).  
 
Подобни нарушения може да доведат до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 35 — КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  
 
35.1 Задължение за избягване на конфликт на интереси  
 
Бенефициерите са длъжни да предприемат всички мерки за предотвратяване на 
ситуации, при които безпристрастното и обективно изпълнение на действието е 
подложено на риск по причини, свързани с икономически интерес, политическа или 
национална обвързаност, семейни или емоционални връзки или друг споделен интерес 
(„конфликт на интереси“). 
 
Те следва без излишно забавяне да уведомят официално [Комисията][Агенцията] за 
всяка ситуация, която представлява или може да доведе до конфликт на интереси и 
незабавно да предприемат всички необходими стъпки за коригиране на ситуацията.  
 
[Комисията][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. 
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35.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43), а споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или 
участието на бенефициера — прекратено (вж. член 50).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 36 — ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
36.1 Общо задължение за опазване на поверителността 
 
По време на изпълнение на действието и за срок от четири години след изтичане на 
срока, предвиден в член 3, 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“). 
 
По искане на даден бенефициер [Комисията][Агенцията] има право да съхранява 
такава информация като поверителна за срок по-дълъг от първоначално предвидените 
четири години. 
 
Ако информацията е била определена като поверителна единствено устно, тя се счита 
за поверителна само ако поверителността бъде потвърдена писмено в срок от 15 дни от 
устното разкриване. 
 
Освен ако страните не са уговорили друго, те имат право да ползват поверителна 
информация само за изпълнение на настоящото споразумение.  
 
Бенефициерите могат да разкриват поверителна информация на своя персонал или 
трети страни, участващи в действието само ако: 
 

а) те трябва да са известени с оглед изпълнение на споразумението, и 
 
б) са поели задължение за опазване на поверителността. 

 
Това не води до промяна на задълженията за сигурност, предвидени в член 37, които 
остават в сила.  
 
[Комисията][Агенцията] има право да разкрива поверителна информация на своя 
персонал, други институции на ЕС, и органи или трети страни, ако: 
 

а) това е необходимо с оглед изпълнение на споразумението и за защита на 
финансовите интереси на ЕС, и  
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б) получателите на информацията са поели задължение за опазване на 
поверителността.  

 
Съгласно условията, предвидени в член 4 от Регламента за участие № XXX/201343, 
Комисията освен това може да предостави информация относно резултатите на други 
институции на ЕС, органи, служби и агенции, както и на държавите членки. 
 
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 поради неизпълнение на задължението за поверителност, или 
 
д) разкриването на информацията се изисква по силата на законодателството на 

Съюза или националното законодателство.  
 

36.2 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 37 — ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА 
 
37.1 Дейности, повдигащи въпроси, свързани със сигурността 
 
[ВАРИАНТ: Преди разкриване на резултатите от дейности, повдигащи въпроси, 
свързани със сигурността, на трета страна (включително свързани субекти) 
бенефициерът е длъжен да уведоми координатора, който да поиска писмено 
одобрение от [Комисията][Агенцията].] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 

                                                 
43 Регламент (ЕС) № XX/2013 на Европейския парламент и на Съвета от XX за определяне на правилата 

за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни 
изследвания и иновации (2014—2020 г.) (ОВ L XX, XX, стр. XX). 
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37.2 Класифицирани документи  
 
[ВАРИАНТ: Дейностите, свързани с „класифицирани документи“ (вж. приложение 1) 
следва да отговарят на „изискванията за сигурност“ (Приложение относно 
аспектите на сигурността (SAL) и Ръководството за класификация за сигурност 
(SCG)), предвидени в приложение 1, до момента на тяхното отваряне.  
 
Задачи по действието, свързани с класифицирани документи, не могат да бъдат 
възлагани на подизпълнители, без предварително изрично одобрение от 
[Комисията][Агенцията]. 
 
Бенефициерите следва да уведомят координатора, който незабавно уведомява 
[Комисията][Агенцията], за всички промени в контекста на сигурността и, при 
необходимост, да поискат изменения в приложение 1 (вж. член 55).] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
37.3 Дейности, свързани с изделия с двойна употреба или опасни материали и 

вещества 
 
[ВАРИАНТ: Дейностите, свързани с изделия с двойна употреба или опасни материали 
и вещества, следва да отговарят на приложимото законодателство на Съюза, 
националното и международното законодателство. 
 
Преди започване на такава дейност, координаторът е длъжен да представи на 
[Комисията][Агенцията] (вж. член 52) копие от разрешителните за износ или 
прехвърляне, изисквани според законодателството на Съюза, националното и 
международното законодателство.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
37.4 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
ЧЛЕН 38 — ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО — ВИДИМОСТ НА 
ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 
 
38.1 Комуникационни дейности на бенефициери 
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38.1.1 Общо задължение за популяризиране на действието и резултатите от него 
 
Бенефициерите са длъжни да популяризират действието и резултатите от него, като 
предоставят информация на различни видове публика (включително медии и широката 
общественост) по стратегически и ефективен начин.  
 
Това не води до промяна в задълженията за разпространение на резултатите по член 29, 
задълженията за опазване на поверителност по член 36 или задълженията за сигурност 
по член 37, които остават в сила. 
 
Преди да осъществят комуникационна дейност с очаквано сериозно медийно 
въздействие, бенефициерите са длъжни да уведомят [Комисията][Агенцията] (вж. 
член 52).  
 
38.1.2 Информация за финансирането от ЕС — Задължение и право на ползване на 
символа на ЕС  
 
Освен в случаите, когато [Комисията][Агенцията] изисква или е дала съгласие за 
друго и освен ако това не е възможно, при комуникацията на дейности, свързани с 
действието (под всякаква форма, в т.ч. електронна, чрез социалните медии и др.) и на 
всяка инфраструктура, финансирана от безвъзмездните средства, бенефициерът е 
длъжен: 
 

а) да постави символа на ЕС и  
 
б) да включи следния текст: 

 
„Настоящият проект е финансиран от [Програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и 
иновации на Европейския съюз][Програмата за научни изследвания и обучение на Евратом 
(2014—2018 г.)] по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства № [номер]“. 

 
Когато се поставя до друго лого, символът на ЕС трябва да бъде ясно обозначен по 
подходящ начин.  
 
С оглед задълженията си по настоящия член бенефициерите има право да ползват 
символа на ЕС без предварително одобрение от [Комисията][Агенцията]. 
 
Това обаче не им осигурява изключителни права на ползване.  
 
Освен това те нямат право да присвояват символа на ЕС или друга подобна търговска 
марка чрез регистрация или по какъвто и да е друг начин. 
 
38.1.3  Декларация за отказ на [Комисията][Агенцията] от отговорност 
 
При всяка комуникация на дейност, свързана с действието, трябва ясно да се упомене, 
че тя отразява гледната точка на автора и че [Комисията][Агенцията] не носи 
отговорност за по-нататъшното ползване на съдържащата се вътре информация.  
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38.2 Комуникационни дейности на [Комисията][Агенцията] 
 
38.2.1 Право на ползване на материали, документи и информация на 
бенефициерите  
 
[Комисията][Агенцията] има право да ползва, за целите на дейностите за комуникация 
и публичност, информация, свързана с действието, документи, най-вече резюмета за 
публикация и публични документи, както и други материали, като снимки или аудио-
визуални материали, които е получила от бенефициера (включително в електронен 
формат).  
 
Това не води до промяна на задълженията за поверителност по член 36 и задълженията 
за сигурност по член 37, които остават в сила. 
 
Ако обаче употребата на материали, документи или информация от страна на 
[Комисията][Агенцията], би подложила на риск законни интереси, заинтересованият 
бенефициер има право да поиска [Комисията][Агенцията] да не ги ползва (вж. член 
52).  
 
Правото на ползване на материали, документи и информация на бенефициера обхваща: 
 

а) ползване за собствени цели (в частност предоставянето им на лица, 
работещи за [Комисията][Агенцията] или която и да е друга институция на 
ЕС, орган, служба или агенция, 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 или 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 информационните 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;  
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д) предоставяне на достъп при получаване на индивидуална заявка за 
достъп съгласно Регламент № 1049/200144, 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 по комуникация 
и публичност на [Комисията][Агенцията]. 

 
Ако упражняването на правото на ползване зависи от права на трети страни 
(включително персонал на бенефициера), бенефициерът е длъжен да гарантира, че 
изпълнява задълженията си по настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства (в частност като получи необходимото одобрение от заинтересованите трети 
страни). 
 
Когато е приложимо (и ако е предоставена от бенефициерите), 
[Комисията][Агенцията] ще включи следната информация:  
 

„© – [година] – [име на притежателя на авторските права]. Всички права запазени. 
Лицензът е предоставен на [Европейския съюз (ЕС)][Евратом][Агенцията] при 
определени условия.“ 

 
38.3 Последствия при неизпълнение  
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по настоящия член, размерът на безвъзмездните средства може да бъде 
намален (вж. член 43).  
 
Подобни нарушения могат да доведат до прилагане на всяка от мерките, описани в 
глава 6.  
 
ЧЛЕН 39 — ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 
39.1 Обработване на лични данни от [Комисията][Агенцията]  
 
Всички лични данни по настоящото споразумение се обработват от 
[Комисията][Агенцията] съгласно Регламент № 45/200145 и в съответствие с 

                                                 
44 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 

публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, ОВ L 145, 
31.5.2001 г., стр. 43. 

45 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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„нотификациите за операциите по обработка“ до длъжностното лице за защита на 
данните (ДЗД) на [Комисията][Агенцията] (публично достъпни в регистъра, воден от 
ДЗД).  
 
Такива данни се обработват от „контролиращ орган за лични данни“ на 
[Комисията][Агенцията] за целите на изпълнение, управление и наблюдение на 
настоящото споразумение (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 „специалната 
декларация за защита на личните данни (SSPS)“ на уебсайтовете на 
[Комисията][Агенцията]. 
 
Те също така имат право да се обърнат по всяко време към Европейския надзорен орган 
по защита на личните данни (ЕНОЗД).  
 
39.2 Обработка на лични данни от бенефициерите 
 
Бенефициерите следва да обработват лични данни по настоящото споразумение в 
съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното 
законодателство относно защитата на лични данни (включително и изискванията за 
разрешения и нотификации). 
 
Бенефициерите имат право да предоставят на свой персонал достъп до данни 
единствено ако това е необходимо за изпълнение, управление или наблюдение на 
настоящото споразумение.  
 
Бенефициерите следва да уведомят персонала, чиито лични данни се събират и 
обработват от [Комисията][Агенцията]. За тази цел те трябва да им предоставят 
специалната декларация за защита на личните данни (SSPS) (вж. по-горе) преди да 
изпратят данните им на [Комисията][Агенцията].  
 
39.3 Последствия при неизпълнение 
 
Ако даден бенефициер извърши нарушение поради неизпълнение на което и да е 
задължение по член 39.2, [Комисията][Агенцията] има право да приложи всяка от 
мерките, описани в глава 6. 
 
ЧЛЕН 40 — ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИСКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ СРЕЩУ 

[КОМИСИЯТА][АГЕНЦИЯТА]  
 
Бенефициерите нямат право да прехвърлят искове за плащане срещу 
[Комисията][Агенцията] на трети страни, освен ако не са получили одобрение от 
[Комисията][Агенцията] на база на мотивирано писмено заявление от координатора 
(от името на заинтересования бенефициер).  
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Ако [Комисията][Агенцията] не одобри прехвърлянето или редът за прехвърляне не е 
спазен, прехвърлянето няма правно действие за нея. 
 
Прехвърлянето при никакви обстоятелства не освобождава бенефициерите от 
задължението им към [Комисията][Агенцията]. 
 
 
ГЛАВА 5 РАЗДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА 

БЕНЕФИЦИЕРИТЕ [— ОТНОШЕНИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 
БЕНЕФИЦИЕРИ] [— ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ ПО 
СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ] 

 
ЧЛЕН 41 — РАЗДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА 

БЕНЕФИЦИЕРИТЕ [— ОТНОШЕНИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
БЕНЕФИЦИЕРИ] [— ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИ ПО 
СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ] 

 
41.1 Роли и отговорности по отношение на [Комисията][Агенцията]  
 
Бенефициерите носят пълна отговорност за изпълнението на действието и на 
настоящото споразумение.  
 
Бенефициерите носят солидарна отговорност за техническото изпълнение на 
действието, както е описано в приложение 1. Ако даден бенефициер не изпълни част от 
действието, останалите поемат отговорност за изпълнението на тази част (без да имат 
право на допълнително финансиране от ЕС за това), освен ако 
[Комисията][Агенцията] не ги освободи изрично от това задължение.  
 
Финансовата отговорност на всеки бенефициер е уредена в членове 44, 45 и 46.  
 
41.2 Вътрешно разпределение на роли и отговорности 
 
Вътрешните роли и отговорности на бенефициерите се разпределят, както следва: 
 
(а) Всеки бенефициер е длъжен: 
 

i) да актуализира информацията, съхранявана в Регистъра за бенефициери (в 
системата за електронен обмен) (вж. член 17); 
 

ii) да уведоми координатора незабавно за всички събития или обстоятелства, 
които биха могли да се отразят сериозно на или доведат до забавяне на 
изпълнението на действието (вж. член 17); 
 

iii) да представи на координатора своевременно:  
 
- своите индивидуални финансови отчети [и тези на свързаните с него 

трети страни] и, ако се изисква, сертификат за финансовите отчети (вж. 
член 20);  
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- данните, необходими за изготвяне на технически отчети (вж. член 20); 

 
- становища на етични комисии и уведомления и разрешителни за 

дейностите, повдигащи етични въпроси (вж. член 34); 
 

- всякакви други документи или информация, които се изискват от 
[Комисията][Агенцията] съгласно настоящото споразумение, освен в 
случаите, когато споразумението предвижда бенефициерът да предостави 
тази информация директно на [Комисията][Агенцията]. 

 
б) Координаторът е длъжен: 
 

i) да следи за правилното изпълнение на действието (вж. член 7); 
 

ii) да действа като посредник в комуникацията между бенефициерите и 
[Комисията][Агенцията] (по-конкретно, като представя на 
[Комисията][Агенцията] информацията, предвидена в член 17), освен ако 
в споразумението не е уточнено друго;  

 
iii) да иска и извършва преглед на всички документи и информация, изисквани 

от [Комисията][Агенцията] и да потвърди тяхната пълнота и коректност 
преди да ги препрати на [Комисията][Агенцията];  

 
iv) да представи документите и отчетите на [Комисията][Агенцията] (вж. 

членове 19 и 20);  
 

v) да извърши всички плащания към другите бенефициери без неоснователно 
забавяне (вж. член 21);  

 
vi) да уведоми [Комисията][Агенцията] относно сумите, платени на всеки 

бенефициер, когато това се изисква съгласно споразумението (вж. членове 
44 и 50) или от [Комисията][Агенцията].  

 
Координаторът няма право да делегира горепосочените задачи на друг 
бенефициер или да ги възлага на трета страна. 
 
[ВАРИАНТ, който се прилага, когато координаторът е институция за 
средно или висше образование, или публичен орган и „разрешение за 
управление“ е дадено на трета страна, създадена, контролирана или свързана 
с координатора: По изключение координаторът делегира задачите, предвидени 
в параграф 2, буква б), подточки v) и (vi) по-горе на [въведете наименование на 
третата страна с разрешение за управление]. Координаторът продължава да 
носи еднолична отговорност за финансовото участие на ЕС и за изпълнение на 
задълженията по настоящото споразумение.] 
 

41.3 Вътрешни договорености между бенефициерите — Споразумение за 
консорциум 
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[ВАРИАНТ, който се прилага, освен в случаите, когато в работната програма е 
уточнено, че споразумение за консорциум не е необходимо: Бенефициерите следва да 
имат вътрешни договорености относно тяхната работа и координация с оглед 
осигуряване на правилното изпълнение на действието. Тези вътрешни договорености 
се уреждат под формата на писмено „споразумение за консорциум“ между 
бенефициерите, което може да обхваща:  
 

I. вътрешната организация на консорциума; 
 

II. управление на достъпа до системата за електронен обмен; 
 

III. разпределение на финансирането от ЕС; 
 

IV. допълнителни правила относно правата и задълженията, свързани с 
предходните знания и резултатите (включително и дали правата на достъп 
остават в сила, ако бенефициерът е извършил нарушение поради неизпълнение 
на свои задължения) (вж. раздел 3); 
 

V. разрешаване на вътрешни спорове;  
 

VI. отговорност, обезщетения и клаузи за поверителност между бенефициерите. 
 
Споразумението за консорциум не може да съдържа разпоредби, които 
противоречат на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.  
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
41.4 Отношения с допълнителни бенефициери — Споразумение за 

сътрудничество  
 
[ВАРИАНТ за допълнителни безвъзмездни средства, ако е предвиден в работната 
програма: Бенефициерите следва да сключат писмено „споразумение за 
сътрудничество“ с допълнителните бенефициери с оглед координация на работата по 
настоящото споразумение и допълнителното/ите споразумение/я за отпускане на 
безвъзмездни средства (вж. член 2), което обхваща например: 
 

- ефикасни процеси за вземане на решения и 
  

- разрешаване на спорове.  
 
Споразумението за координация не може да съдържа разпоредби, които 
противоречат на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 
 
Бенефициерите и допълнителните бенефициери следва да създадат и участват в 
общи съвети и консултативни структури с оглед вземане на решение за 
сътрудничество и синхронизиране на дейностите, в т.ч. управление на резултати, 
общи подходи за стандартизация, участие на МСП, връзки с регулаторни дейности и 
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дейности по формулиране на политики, както и съвместно разпространение на 
резултатите и дейности за повишаване на осведомеността. 
 
Бенефициерите следва да предоставят достъп до своите резултати на 
допълнителните бенефициери с оглед изпълнение на допълнителните споразумения за 
отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 31.6). 
 
Бенефициерите следва да споделят техническите отчети (вж. членове 20.3 и 20.4). 
Задълженията за поверителност в член 36 остават в сила.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
41.5 Отношения с партньори по дадено съвместно действие — Споразумение за 

координация 
  
[ВАРИАНТ за съвместни действия (съвместна покана за представяне на 
предложения с трета държава или международна организация): Бенефициерите 
трябва да сключат „споразумение за координация“ с партньорите по действието от 
трети държави или международни организации (вж. член 2), което обхваща: 
 

- вътрешната организация на бенефициерите по двете действия, включително 
процедури за вземане на решения; 

 
- правила относно правата на интелектуална собственост (например относно 

правната закрила, разпространението на резултатите, правата на достъп и 
ползване); 

 
- уреждане на вътрешни спорове; 

 
- отговорност, обезщетения и клаузи за поверителност между бенефициерите 

по двете действия. 
 
Споразумението за координация не може да съдържа разпоредби, които 
противоречат на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
 
ГЛАВА 6  НЕПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ — НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА 

НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА — СЪБИРАНЕ НА 
ВЗЕМАНИЯ — САНКЦИИ — ВРЕДИ — ВРЕМЕННО СПИРАНЕ 
— ПРЕКРАТЯВАНЕ — ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 
РАЗДЕЛ 1 НЕПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ — НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА — СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ 
— САНКЦИИ 

 
ЧЛЕН 42 — НЕПРИЗНАВАНЕ НА НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 
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42.1 Условия  
 
42.1.1 [Комисията][Агенцията] има право, в момента на междинно плащане, 
окончателно плащане и след това, да не признае всички недопустими разходи (вж. 
член 6) и по-конкретно, констатираните такива след провеждане на проверки, прегледи, 
одити или разследвания (вж. член 22). 
 
42.1.2 Непризнаването на разходи може също така да се основава на разширяване на 
обхвата на констатациите, свързани с безвъзмездните средства по други 
споразумения, спрямо безвъзмездни средства по настоящото споразумение 
съгласно условията, предвидени в член 22.5.2.  
 
42.2 Непризнати недопустими разходи — Изчисление — Процедура 
 
На непризнаване подлежи пълният размер на недопустимите разходи [ВАРИАНТ при 
еднократни общи суми, предвидени в член 5.2:, с изключение на еднократни общи 
суми, които не се признават пропорционално на неизпълнените задачи или части от 
действието]. 
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] не признае разходи, без да намалява 
размера на безвъзмездните средства (вж. член 43) или да събира неправомерно 
платените суми (вж. член 44), тя уведомява официално координатора или съответния 
бенефициер за непризнаването на разходите, тяхната сума и основанията за 
непризнаване (ако е приложимо, уведомлението съдържа и дължимите суми; вж. член 
21.5). Координаторът или съответният бенефициер имат право, в срок от 30 дни от 
получаване на уведомлението, да изпратят официално на [Комисията][Агенцията] 
своите възражения и основанията за тях.  
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] не признае разходи, с намаляване на 
размера на безвъзмездните средства или събиране на неправомерно платени 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 
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] не признае разходи в момента на 
междинно плащане или окончателно плащане, тя удържа сумите от общите 
декларирани допустими разходи за действието в периодичния или окончателен 
обобщен финансов отчет, както е предвидено в членове 21.3 или 21.4. (вж. членове 20.3 
и 20.4). След това тя изчислява размера на междинното плащане или окончателното 
плащане. 
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] в периода след извършено междинно 
плащане, но преди окончателно плащане, не признае разходи, декларирани в 
периодичния обобщен финансов отчет, тя удържа сумите от общите допустими разходи 
за действието, декларирани в следващия периодичен обобщен финансов отчет или 
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окончателен обобщен финансов отчет. След това тя изчислява размера на междинното 
плащане или окончателно плащане, както е предвидено в членове 21.3 или 21.4.  
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] не признае разходи след извършено 
окончателно плащане, тя удържа непризнатата сума от общите допустими разходи, 
декларирани от бенефициера във окончателния обобщен финансов отчет. След това тя 
изчислява коригирания окончателен размер на безвъзмездните средства, както е 
предвидено в член 5.4.  
 
ЧЛЕН 43 — НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ СРЕДСТВА  
 
43.1 Условия 
 
43.1.1 [Комисията][Агенцията] има право, в момента на извършване на 
окончателно плащане или след това, да намали максималния размер на 
безвъзмездните средства (вж. член 5.1), ако действието не е изпълнена правилно, както 
е описано в приложение 1, или ако не е спазено друго задължение по настоящото 
споразумение. 
 
43.1.2 [Комисията][Агенцията] има право и да намали максималния размер на 
безвъзмездните средства въз основа на разширяване на обхвата на констатации, 
свързани с други отпуснати безвъзмездни средства, спрямо безвъзмездните 
средства по настоящото споразумение съгласно условията, предвидени в член 22.5.2.  
 
43.2 Суми, подлежащи на намаление — Изчисление — Процедура 
 
Сумата на намалението е пропорционална на неправилното изпълнение на действието 
или на тежестта на нарушението.  
 
Преди да намали размера на безвъзмездните средства, [Комисията][Агенцията] 
изпраща официално „предварително известие“ на координатора или съответния 
бенефициер:  
 

- с което го информира за намерението си да намали размера на безвъзмездните 
средства, посочва сумата на намалението и основанията за него, и 
 

- го приканва да представи своите коментари в срок от 30 дни от получаването на 
известието.  

 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи никакви коментари или вземе решение да 
осъществи намалението, въпреки получените коментари, тя изпраща официално 
„потвърждение“ за намалението (ако е приложимо, заедно с известие за дължимите 
суми; вж. член 21). 
 
43.3 Последици  
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] намали размера на безвъзмездните 
средства в момента на извършване на окончателно плащане, тя изчислява намаления 
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размер на безвъзмездните средства за действието и след това определя размера на 
дължимото окончателно плащане (вж. членове 5.3.4 и 21.4). 
 
В случаите, когато [Комисията][Агенцията] намали размера на безвъзмездните 
средства след извършване на окончателно плащане, тя изчислява коригирания 
окончателен размер на безвъзмездните средства за съответния бенефициер (вж. член 
5.4). Ако коригираният окончателен размер на безвъзмездните средства за съответния 
бенефициер е по-малък от неговия дял от окончателния размер на безвъзмездните 
средства, [Комисията][Агенцията] си възстановява разликата (вж. член 44).  
 
ЧЛЕН 44 — СЪБИРАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ 
 
44.1 Суми, подлежащи на събиране — Изчисление — Процедура 
 
След прекратяване на участието на бенефициера, в момента на окончателното 
плащане или след това [Комисията][Агенцията] събира всички суми, които са 
платени, но не са били дължими съгласно настоящото споразумение.  
 
Финансовата отговорност на всеки бенефициер при събиране на неправомерно платени 
суми е ограничена до неговия дълг [ВАРИАНТ, ако се прилага член 14: (включително 
неправомерно платени суми от [Комисията][Агенцията] за разходи, декларирани от 
трети страни, свързани с бенефициера)], с изключение на сумата, внесена в 
Гаранционния фонд (вж. член 21.4). 
 
44.1.1 Събиране на суми след прекратяване на участието на бенефициера 
 
Ако събирането на сумите се осъществява след прекратяване на участието на 
бенефициера (включително и координатора), [Комисията][Агенцията] събира 
неправомерно платените суми от бенефициера, като му изпраща официално дебитно 
известие (вж. член 50.2 и 50.3). В това известие се посочват сумите, подлежащи на 
събиране, условията и датата на плащане.  
 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата,:  
 

а) като „я прихваща“, без съгласието на бенефициера, от други дължими от 
Комисията или изпълнителна агенция на съответния бенефициер суми (от 
бюджета на ЕС или Евратом).  

 
В изключителни случаи с оглед защита на финансовите интереси на Съюза 
[Комисията][Агенцията] има право на прихващане преди датата, посочена 
в дебитното известие; 

 
б) [ВАРИАНТ, ако се прилага член 14 и [Комисията][Агенцията] е 

поставила изискване за солидарна отговорност: ако свързана трета 
страна е поела солидарна отговорност (вж. член 14), като търси 
отговорност от третата страна в размер до максималното финансово 
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участие на ЕС за третата страна, предвидено в прогнозния бюджет (вж. 
приложение 2) и/или][ВАРИАНТ: не е приложим, и/или]  

 
в) като предприеме съдебни действия или като приеме решение с 

изпълнителна сила съгласно член 299 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) [и член 106а от Договора за Евратом] (вж. член 
57). 

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, върху 
сумата, подлежаща на събиране (вж. по-горе) се начислява лихва за просрочено 
плащане, както е предвидено в член 21.11, от датата, която следва датата на падеж на 
дебитното известие, до датата, на която [Комисията][Агенцията] получи пълната сума 
включително. 
 
Частичните плащания се насочват първо за покриване на разходи, такси и лихви за 
просрочени плащания и след това за покриване на главницата. 
 
Банковите такси, начислени в процеса на събиране на вземания, се заплащат от 
бенефициера, освен в случаите, когато се прилага Директива 2007/64/ЕО46. 
 
44.1.2 Събиране на суми в момента на окончателно плащане 
 
Ако окончателното плащане се осъществява под формата на събиране на неправомерно 
платени суми (вж. член 21.4), [Комисията][Агенцията] изпраща официално 
„предварително известие“ на координатора, с което:  
 

- го информира за намерението си да пристъпи към събиране на неправомерно 
платени суми, посочва размера на сумата и основанията за това;  
 

- посочва, че възнамерява да удържи подлежащата на събиране сума от сумата, 
внесена в Гаранционния фонд;  
 

- изисква координаторът да представи отчет за разпределението на плащанията 
към бенефициерите в срок от 30 дни от получаване на известието и 
 

- приканва координатора за представи коментари в срок от 30 дни от получаване 
на известието.  

 
Ако коментари не бъдат представени или [Комисията][Агенцията] вземе решение да 
пристъпи към събиране на сумите въпреки получените коментари, тя изпраща 
потвърждение за събирането (заедно с известие за дължимите суми; вж. член 21.5) и: 
 

- плаща разликата между подлежащата на събиране сума и сумата, внесена в 
Гаранционния фонд, ако разликата е положителна, или 

                                                 
46 Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно 

платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО 
и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1). 
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- официално уведомява координатора с дебитно известие за разликата между 

сумата, подлежаща на събиране, и сумата, внесена в Гаранционния фонд, ако 
разликата е отрицателна. В това известие се посочват условията и датата на 
плащане на дължимите суми.  

 
Ако координаторът на изплати сумата на [Комисията][Агенцията] до датата в 
дебитното известие и не представи отчет за разпределението на плащанията, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата, посочена в дебитното известие от 
координатора (вж. по-долу).  
 
Ако координаторът не изплати сумата на [Комисията][Агенцията] до датата в 
дебитното известие, но представи отчет за разпределението на плащанията, 
[Комисията][Агенцията]: 
 

а)  определя бенефициерите, по отношение на които сумата, изчислена, както 
следва, е отрицателна: 

 
{{{{разходи на бенефициера, декларирани в окончателния обобщен финансов отчет и 
одобрени от [Комисията][Агенцията], умножени по ставката за възстановяване на разходи, 
предвидена в член 5.2 за съответния бенефициер  
 
[плюс 
 
разходите на третите страни, свързани с бенефициера, декларирани във окончателния 
обобщен финансов отчет и одобрени от [Комисията][Агенцията], умножени по ставката за 
възстановяване на разходи, предвидена в член 5.2 за всяка отделна свързана трета страна]}, 
 
разделени на 
 
финансовото участие на ЕС за действието, изчислено съгласно член 5.3.1}, 
 
умножени по  
 

окончателния размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.3)} 
 
минус 
 

{предварителното финансиране и междинни плащания, получени от бенефициера}}. 
 

б)  Уведомява официално всеки бенефициер, определен в буква а), с дебитно 
известие, в което се посочват условията и датата на плащане. Сумата в 
дебитното известие се изчислява, както следва:  

 
{{сумата, изчислена по буква а) за съответния бенефициер, 
 
разделена на 
 
сбора от сумите, изчислени по буква а) за всички бенефициери, определени в буква a)}, 
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умножена по  
 
сумата, посочена в дебитното известие, изпратено официално на координатора}. 

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата,:  
  

а) като „я прихваща“, без съгласието на бенефициера, от други дължими от 
Комисията или изпълнителна агенция на съответния бенефициер суми (от 
бюджета на ЕС или Евратом). 

 
В изключителни случаи с оглед защита на финансовите интереси на Съюза 
[Комисията][Агенцията] има право на прихващане преди датата, посочена 
в дебитното известие; 

 
б) като изтегли сумата от Гаранционния фонд. [Комисията][Агенцията] 

уведомява официално съответния бенефициер с дебитно известие в полза 
на Гаранционния фонд и събира дължимата сума: 

 
i) [ВАРИАНТ, ако се прилага член 14 и [Комисията][Агенцията] е 

поставила изискване за солидарна отговорност: ако свързана трета 
страна е поела солидарна отговорност (вж. член 14), като търси 
отговорност от третата страна в размер до максималното финансово 
участие на ЕС за третата страна, предвидено в прогнозния бюджет 
(вж. приложение 2) и/или][ВАРИАНТ: не е приложим, и/или] 

 
ii) като предприеме съдебни действия или като приеме решение с 

изпълнителна сила съгласно член 299 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) [и член 106а от Договора за Евратом] (вж. 
член 57). 

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, върху 
сумата, подлежаща на събиране (вж. по-горе) се начислява лихва за просрочено 
плащане, както е предвидено в член 21.11, от датата, която следва датата на падеж на 
дебитното известие до датата, на която [Комисията][Агенцията] получи пълната сума, 
включително.  
 
Частичните плащания се насочват първо за покриване на разходи, такси и лихви за 
просрочени плащания и след това за покриване на главницата. 
 
Банковите такси, начислени в процеса на събиране на вземания, се заплащат от 
бенефициера, освен в случаите, когато се прилага Директива 2007/64/ЕО. 
 
44.1.3 Събиране на суми след извършено окончателно плащане 
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Ако за даден бенефициер коригираният окончателен размер на безвъзмездните 
средства (вж. член 5.4) е по-малък от неговия дял в окончателния размер на 
безвъзмездните средства, той следва да изплати разликата на [Комисията][Агенцията]. 
 
Делът на бенефициера в окончателния размер на безвъзмездните средства се изчислява, 
както следва: 
 

{{{разходи на бенефициера, декларирани във окончателния обобщен финансов отчет и одобрени от 
[Комисията][Агенцията], умножени по ставката за възстановяване на разходи, предвидена в член 5.2 
за съответния бенефициер  
 
[плюс 
 
разходите на третите страни, свързани с бенефициера, декларирани във окончателния обобщен 
финансов отчет и одобрени от [Комисията][Агенцията], умножени по ставката за 
възстановяване на разходи, предвидена в член 5.2 за всяка отделна свързана трета страна]}, 
 
разделени на 
 
финансовото участие на ЕС за действието, изчислено съгласно член 5.3.1}, 
 
умножени по  
 

окончателния размер на безвъзмездните средства (вж. член 5.3)}. 
 
Ако координаторът не е разпределил получените суми (вж. член 21.7), Комисията 
събира и тези суми.  
 
[Комисията][Агенцията] уведомява официално съответния бенефициер с 
предварително известие, с което: 
 

- го информира за намерението си да събере неправомерно платени суми, посочва 
дължимата сума и основанията за това и  
 

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

 
Ако коментари не бъдат представени или [Комисията][Агенцията] вземе решение да 
пристъпи към събиране на сумите, въпреки получените коментари, тя изпраща 
потвърждение за сумата, подлежаща на събиране и уведомява официално бенефициера 
с дебитно известие. В това известие се посочват условията и датата на плащане.  
 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата,:  
  

а) като „я прихваща“, без съгласието на бенефициера, от други дължими от 
Комисията или изпълнителна агенция на съответния бенефициер суми (от 
бюджета на ЕС или Евратом). 
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В изключителни случаи с оглед защита на финансовите интереси на Съюза 
[Комисията][Агенцията] има право на прихващане преди датата, посочена в 
дебитното известие; 
 
б) като изтегли сумата от Гаранционния фонд. [Комисията][Агенцията] 

уведомява официално съответния бенефициер с дебитно известие в полза на 
Гаранционния фонд и събира дължимата сума: 

  
i) [ВАРИАНТ, ако се прилага член 14 и [Комисията][Агенцията] е 

поставила изискване за солидарна отговорност: ако свързана трета 
страна е поела солидарна отговорност (вж. член 14), като търси 
отговорност от третата страна в размер до максималното финансово 
участие на ЕС за третата страна, предвидено в прогнозния бюджет 
(вж. приложение 2) и/или][ВАРИАНТ: не е приложим] 

 
ii) като предприеме съдебни действия или като приеме решение с 

изпълнителна сила съгласно член 299 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) [и член 106а от Договора за Евратом] (вж. 
член 57). 

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, върху 
сумата, подлежаща на събиране (вж. по-горе) се начислява лихва за просрочено 
плащане, както е предвидено в член 21.11, от датата, която следва датата на падеж на 
дебитното известие, до датата, на която [Комисията][Агенцията] получи пълната сума 
включително.  
 
Частичните плащания се насочват първо за покриване на разходи, такси и лихви за 
просрочени плащания и след това за покриване на главницата. 
 
Банковите такси, начислени в процеса на събиране на вземания, се заплащат от 
бенефициера, освен в случаите, когато се прилага Директива 2007/64/ЕО. 
 
ЧЛЕН 45 — АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ САНКЦИИ 
 
45.1 Условия 
 
Съгласно член 109 и член 131, параграф 4 от Финансовия регламент № 966/2012, 
[Комисията][Агенцията] има право да налага административни и финансови 
санкции, ако бенефициерът:  
 

а) е извършил сериозни грешки, нередности или измами, или е извършил тежко 
нарушение поради неизпълнение на задълженията си по настоящото 
споразумение, или  
 

б) е предоставил невярна информация в документите, изисквани съгласно 
настоящото споразумение, или при представяне на предложението (или не е 
представил такава информация). 
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Всеки бенефициер носи отговорност за заплащане на наложените му финансови 
санкции.  
 
Съгласно член 109, параграф 3 от Финансов регламент № 966/2012, 
[Комисията][Агенцията] може, при определени условия и в определени граници, да 
публикува своите решения за налагане на административни или финансови санкции. 
 
45.2 Продължителност — Размер на санкцията — Изчисление 
 
Административните санкции водят до отстраняване на бенефициера от всички 
договори и безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на ЕС или Евратом за срок 
от максимум пет години от датата, на която нарушението е констатирано от 
[Комисията][Агенцията].  
 
Ако даден бенефициер извърши друго нарушение в рамките на пет години от датата, на 
която е констатирано първото нарушение, [Комисията][Агенцията] може да удължи 
срока на отстраняването до 10 години. 
 
Финансовите санкции са в размер на между 2 % и 10 % от максималното финансово 
участие на Съюза, предвидено за съответния бенефициер в прогнозния бюджет (вж. 
приложение 2). 
 
Ако даден бенефициер извърши друго нарушение в рамките на пет години от датата, на 
която е констатирано първото нарушение, [Комисията][Агенцията] може да увеличи 
размера на финансовата санкция на между 4 % и 20 %.  
 
45.3 Процедура 
 
Преди да наложи санкцията, [Комисията][Агенцията] уведомява официално 
съответния бенефициер: 
 

- като го информира за намерението си да наложи санкция, за нейната 
продължителност или размер, и за основанията за нея, и 
 

- го приканва да представи коментари в срок от 30 дни.  
 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи коментари или вземе решение да наложи 
санкцията, въпреки получените коментари, тя изпраща официално потвърждение 
относно санкцията на съответния бенефициер и, в случай на финансови санкции, 
удържа сумата на санкцията от салдото за плащане или изпраща официално дебитно 
известие, в което посочва подлежащата на събиране сума, условията и датата на 
плащане.  
 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата,:  
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а)  като „я прихваща“, без съгласието на бенефициера, от други дължими от 
Комисията или изпълнителна агенция на съответния бенефициер суми (от 
бюджета на ЕС или Евратом). 

 
 В изключителни случаи с оглед защита на финансовите интереси на Съюза 

[Комисията][Агенцията] има право на прихващане преди датата, посочена в 
дебитното известие; 
 

б)  като предприеме съдебни действия или като приеме решение с изпълнителна 
сила съгласно член 299 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) [и член 106а от Договора за Евратом] (вж. член 57).  

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, върху 
сумата, подлежаща на събиране (вж. по-горе) се начислява лихва за просрочено 
плащане, както е предвидено в член 21.11, от датата, която следва датата на падеж на 
дебитното известие до датата, на която [Комисията][Агенцията] получи пълната сума 
включително.  
 
Частичните плащания се насочват първо за покриване на разходи, такси и лихви за 
просрочени плащания и след това за покриване на главницата. 
 
Банковите такси, начислени в процеса на събиране на вземания, се заплащат от 
бенефициера, освен в случаите, когато се прилага Директива 2007/64/ЕО. 
 
  
РАЗДЕЛ 2 ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ  
 
ЧЛЕН 46 — ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ  
 
46.1 Отговорност на [Комисията][Агенцията] 
 
От [Комисията][Агенцията] не може да бъде търсена отговорност за вреди, причинени 
на бенефициерите или на трети страни, в резултат на изпълнение на настоящото 
споразумение, в т.ч. и за груба небрежност. 
 
От [Комисията][Агенцията] не може да бъде търсена отговорност за каквито и да е 
вреди, причинени от който и да е бенефициер или трета страна, работеща по 
действието, в резултат на изпълнение на настоящото споразумение. 
   
46.2 Отговорност на бенефициерите 
 
46.2.1 Условия 
 
С изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства (вж. член 51), 
бенефициерите са длъжни да обезщетят [Комисията][Агенцията] за вреди, понесени 
от нея в резултат на изпълнение на действието или поради неизпълнение на действието 
при пълно съблюдаване на настоящото споразумение. 
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Всеки бенефициер носи отговорност за заплащане на вредите, предявени към него. 
 
46.2.2 Размер на вредите — Изчисление 
 
Сумата, която [Комисията][Агенцията] може да предяви към бенефициера, отговаря 
на вредата, причинена от бенефициера. 
 
46.2.3 Процедурa  
 
Преди да предяви иск за нанесени вреди, [Комисията][Агенцията] уведомява 
официално съответния бенефициер: 
 

- като го информира за намерението си да предяви иск за нанесени вреди, за 
дължимата сума и за основанията за иска, и 
 

- го приканва да представи коментари в срок от 30 дни.  
 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи коментари или вземе решение да предяви иск 
за нанесени вреди, въпреки получените коментари, тя изпраща официално 
потвърждение относно иска за нанесени вреди и дебитно известие на съответния 
бенефициер, в което посочва подлежащата на събиране сума, условията и датата на 
плащане.  
 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, 
[Комисията][Агенцията] събира сумата,:  
 

а) като „я прихваща“, без съгласието на бенефициера, от други дължими от 
Комисията или изпълнителна агенция на съответния бенефициер суми (от 
бюджета на ЕС или Евратом). 

 
 В изключителни случаи с оглед защита на финансовите интереси на Съюза 

[Комисията][Агенцията] има право на прихващане преди датата, посочена в 
дебитното известие;  
 

б)  като предприеме съдебни действия или като приеме решение с изпълнителна 
сила съгласно член 299 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) [и член 106а от Договора за Евратом] (вж. член 57).  

 
Ако до датата, посочена в дебитното известие, не бъде извършено плащане, върху 
сумата, подлежаща на събиране (вж. по-горе) се начислява лихва за просрочено 
плащане, както е предвидено в член 21.11, от датата, която следва датата на падеж на 
дебитното известие до датата, на която [Комисията][Агенцията] получи пълната сума 
включително.  
 
Частичните плащания се насочват първо за покриване на разходи, такси и лихви за 
просрочени плащания и след това за покриване на главницата. 
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Банковите такси, начислени в процеса на събиране на вземания, се заплащат от 
бенефициера, освен в случаите, когато се прилага Директива 2007/64/ЕО. 
 
 
РАЗДЕЛ 3: ОТЛАГАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
ЧЛЕН 47 — ОТЛАГАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ  
 
47.1 Условия 
 
[Комисията][Агенцията] има право по всяко време да отложи крайния срок за 
плащане (вж. членове 21.2 до 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 са представени технически или финансови отчети, или те не са пълни, или 

е необходима допълнителна информация, или 
 
в) налице е съмнение относно допустимостта на разходите, декларирани във 

финансовите отчети, и са необходими допълнителни проверки, прегледи, 
одити или разследвания. 

 
47.2 Процедура 
 
[Комисията][Агенцията] уведомява официално координатора за отлагането на 
крайния срок и основанията за него.  
 
Отлагането на крайния срок влиза в сила на датата на изпращане на уведомлението от 
[Комисията][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, координаторът може да отправи запитване до 
[Комисията][Агенцията] дали то ще продължи.  
 
Ако крайният срок за плащане е отложен поради несъответствие на техническите или 
финансовите отчети (вж. член 20) и не бъдат представени коригирани отчети, или 
такива бъдат представени, но отново не бъдат одобрени, [Комисията][Агенцията] има 
право да прекрати настоящото споразумение или участието на бенефициера (вж. член 
50.3.1, буква л)). 
 
ЧЛЕН 48 — ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА 
 
48.1 Условия  
 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
106 

 

[Комисията][Агенцията] има право по всяко време да спре, цялостно или частично, 
извършването на плащания по предварителното финансиране и междинни плащания на 
един или повече бенефициери или окончателно плащане на всички бенефициери, ако 
даденият бенефициер: 
 

а) е извършил или има съмнения, че е извършил сериозни грешки, нередности, 
измами или тежко нарушение поради неизпълнение 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 ЕС или Евратом, системни или повтарящи се грешки, 
нередности, измами или тежки нарушения поради неизпълнение на 
задължения, които могат да имат съществено въздействие върху 
безвъзмездните средства по настоящото споразумение (разширяване на 
обхвата на констатациите, свързани с безвъзмездните средства по други 
споразумения, спрямо безвъзмездни средства по настоящото 
споразумение; вж. член 22.5.2).  

 
48.2 Процедура 
 
Преди да наложи временно спиране на плащанията, [Комисията][Агенцията] 
уведомява официално координатора:  
 

- като го информира за намерението си да наложи временно спиране на 
плащанията и за основанията за това, и 
 

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

  
Ако [Комисията][Агенцията] не получи коментари или вземе решение да пристъпи 
към процедурата, въпреки получените коментари, тя изпраща официално 
потвърждение относно временното спиране на плащанията. 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 [Комисията][Агенцията].  
 
Ако условията за възобновяване на плащанията са изпълнени, временното спиране се 
отменя. Комисията уведомява официално координатора за това. 
 
По време на временното спиране на плащанията периодичният/ите отчет/и (вж. член 
20.3) следва да включва/т индивидуалните финансови отчети на съответния 
бенефициер [или свързаните с него трети страни]. Когато [Комисията][Агенцията] 
възобнови плащанията, координаторът може да ги включи към следващия периодичен 
отчет. 
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Бенефициерите имат право да спрат временно изпълнението на действието (вж. член 
49.1) или да прекратят настоящото споразумение или участието на съответния 
бенефициер (вж. членове 50.1 и 50.2). 
 
ЧЛЕН 49 — ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО  
 
49.1 Временно спиране на изпълнението на действието от бенефициерите 
 
49.1.1 Условия  
 
Бенефициерите имат право да спрат временно изпълнението на действието или на 
която и да е част от нея, ако извънредни обстоятелства, в частност форсмажорни 
обстоятелства (вж. член 51), са направили изпълнението невъзможно или 
изключително трудно.  
 
49.1.2 Процедура 
 
Координаторът е длъжен незабавно да уведоми [Комисията][Агенцията] за спирането 
(вж. член 52), като посочи: 
 

- причините за него, и  
 

- очакваната дата на възобновяване на изпълнението. 
 
Временното спиране на действието влиза в сила на датата на получаване на 
уведомлението от [Комисията][Агенцията]. 
 
След като обстоятелствата позволят възобновяване на изпълнението, координаторът 
незабавно уведомява официално [Комисията][Агенцията] и отправя искане за 
изменения в настоящото споразумение, с които да се определи датата на 
възобновяване на изпълнението, да се удължи продължителността на действието и да 
се направят други промени, необходими за адаптиране на действието към новите 
условия (вж. член 55), освен в случаите, когато споразумението или участието на 
бенефициера е прекратено (вж. член 50). 
 
Отмяната на временното спиране на действието влиза в сила от датата на 
възобновяване на изпълнението, както е посочено в изменението на настоящото 
споразумение. Тази дата може да е преди датата на влизане в сила на изменението.  
 
Разходите, направени по време на спирането на действието, не се считат за допустими 
(вж. член 6).  
 
49.2 Временно спиране на изпълнението на действието от 

[Комисията][Агенцията] 
 
49.2.1 Условия 
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[Комисията][Агенцията] има право да спре изпълнението на действието или части от 
него: 
 

а) ако бенефициерът е извършил или има съмнение, че е извършил, сериозни 
грешки, нередности или тежки нарушения поради неизпълнение на свои 
задължения по процедура на възлагане на обществена поръчка или по 
настоящото споразумение;  

 
б) ако бенефициерът е извършил, по отношение на други безвъзмездни 

средства, отпуснати при сходни условия от ЕС или Евратом, системни или 
повтарящи се грешки, нередности, измами или тежки нарушения поради 
неизпълнение на задължения, които могат да имат съществено въздействие 
върху безвъзмездните средства по настоящото споразумение (разширяване 
на обхвата на констатациите, свързани с безвъзмездните средства по 
други безвъзмездни средства, спрямо безвъзмездни средства по 
настоящото споразумение; вж. член 22.5.2), или  

 
в) ако действието е преустановено поради съмнения, че е изгубило своето 

научно или технологично значение. 
 

49.2.2 Процедура 
 
Преди да спре временно изпълнението на действието, [Комисията][Агенцията] 
уведомява официално координатора: 
 

- като го информира за намерението си да наложи временно спиране на 
изпълнението и за основанията за това, и 
 

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

Ако [Комисията][Агенцията] не получи коментари или вземе решение да пристъпи 
към процедурата, въпреки получените коментари, тя изпраща официално 
потвърждение относно временното спиране на изпълнението. В противен случай тя 
изпраща официално уведомление, че процедурата на временно спиране на 
изпълнението е прекратена.  
 
Временното спиране на изпълнението влиза в сила пет дни след получаване на 
потвърждение от координатора (или на по-късна дата, посочена в уведомлението). 
 
То се отменя, ако са изпълнени условията за възобновяване на изпълнението на 
действието.  
 
Координаторът получава официално уведомление за отмяната и в споразумението се 
въвеждат изменения, с които се определя датата, на която се възобновява действието, 
удължава се продължителността му и се извършват други промени, необходими за 
адаптиране на действието към новите условия (вж. член 55), освен ако споразумението 
не е било прекратено (вж. член 50). 
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Отмяната на временното спиране влиза в сила от датата на възобновяване, посочена в 
изменението на споразумението. Тази дата може да бъде преди датата, на която 
изменението влиза в сила. 
 
Разходите, направени по време на спирането, не се считат за допустими (вж. член 6).  
 
Бенефициерите нямат право да предявяват искове за нанесени вреди поради 
временното спиране от [Комисията][Агенцията] (вж. член 46). 
 
Временното спиране на изпълнението на действието не засяга правото на 
[Комисията][Агенцията] да прекрати настоящото споразумение или участието на 
бенефициера (вж. член 50), да намали размера на безвъзмездните средства или да 
събира неправомерно платени суми (вж. членове 43 и 44). 
 
ЧЛЕН 50 — ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ИЛИ НА УЧАСТИЕТО 

НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ БЕНЕФИЦИЕРИ 
 
50.1 Прекратяване на споразумението от бенефициерите 
 
50.1.1 Условия и процедура 
 
Бенефициерите имат право да прекратят настоящото споразумение. 
 
Координаторът е длъжен да изпрати официално уведомление за прекратяването до 
[Комисията][Агенцията] (вж. член 52), в което посочва: 
 

- основанията за прекратяването, и  
 

- датата, на която прекратяването влиза в сила. Тази дата следва да е след датата 
на уведомлението. 

 
Ако не са посочени основания за прекратяване или ако [Комисията][Агенцията] 
сметне, че основанията не могат да бъдат причина за прекратяване, настоящото 
споразумение се счита за „неправилно прекратено“. 
 
Прекратяването влиза в сила на датата, посочена в уведомлението. 
 
50.1.2 Последици 
 
Координаторът е длъжен, в срок от 60 дни от влизане в сила на прекратяването, да 
представи: 
 

i) периодичен отчет (за текущия отчетен период до момента на прекратяване; 
вж. член 20.3) и 

 
ii) окончателен отчет (вж. член 20.4). 

 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 

  
„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 

споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 
 

 
110 

 

Ако [Комисията][Агенцията] не получи тези отчети в посочения срок (вж. по-горе), 
единствено разходите, включени в одобрен периодичен отчет, ще бъдат взети предвид.  
 
[Комисията][Агенцията] изчислява окончателния размер на безвъзмездните средства 
(вж. член 5.3) и салдото (вж. член 21.4) на базата на представените отчети. Допустими 
са единствено разходи, направени преди прекратяването (вж. член 6). Разходи, 
свързани с изпълнение на поръчки след прекратяване на споразумението, не са 
допустими. 
 
Неправилното прекратяване може да доведе до намаление на размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43). 
 
След прекратяването задълженията на бенефициерите (по-конкретно членове 20, 22, 23, 
раздел 3 на глава 4, 36, 37, 38 и 40) остават в сила.  
 
50.2 Прекратяване на участието на един или повече бенефициери от 

бенефициерите  
 
50.2.1 Условия и процедура 
 
Участието на един или повече бенефициери може да бъде прекратено от координатора 
по искане на заинтересования бенефициер или от името на другите бенефициери.  
 
Координаторът е длъжен да уведоми официално [Комисията][Агенцията] (вж. член 
52) за прекратяването и да информира заинтересования бенефициер. 
 
При прекратяване на участието на координатора без негово съгласие официалното 
уведомление се изпраща от друг бенефициер (който действа от името на другите 
бенефициери). 
 
Уведомлението съдържа: 
 

A.  основанията за прекратяване;  
 

Б. становището на засегнатия бенефициер (или доказателство, че такова становище 
е било поискано писмено);  

 
В. датата, на която прекратяването влиза в сила. Тази дата трябва да е след датата 

на уведомлението, и 
 
Г. искане за изменения (вж. член 55) с предложение за преразпределение на 

задачите и прогнозния бюджет на засегнатия бенефициер (вж. приложения 1 и 
2) и, ако е необходимо, за добавяне на един или повече нови бенефициери (вж. 
член 56). Ако прекратяването влиза в сила след срока, предвиден в член 3, в 
искането не се включва предложение за изменения, освен ако засегнатият 
бенефициер е координаторът. В такъв случай искането за изменение следва да 
съдържа предложение за нов координатор. 
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Ако тази информация не бъде предоставена или ако [Комисията][Агенцията] сметне, 
че основанията не могат да бъдат причина за прекратяване, участието се счита за 
неправилно прекратено. 
 
Прекратяването влиза в сила на датата, посочена в уведомлението. 
 
50.2.2 Последици 
 
Координаторът е длъжен, в срок от 30 дни от влизане в сила на прекратяването, да 
представи: 
 

i) отчет за разпределението на плащанията към съответните бенефициери, и  
 

ii) ако прекратяването влиза в сила по време на срока, предвиден в член 3, 
„отчет относно прекратяването“ от засегнатия бенефициер за текущия 
отчетен период до прекратяването, който съдържа общ преглед на 
напредъка в изпълнението, общ преглед на ползваните ресурси, 
индивидуален финансов отчет и, ако е приложимо, сертификат за 
финансовия отчет (вж. член 20.3 и 20.4).  

 
Информацията в отчета относно прекратяването трябва също така да бъде включена в 
периодичния отчет за следващия отчетен период (вж. член 20.3). 
 
Ако искането за изменения бъде отхвърлено от [Комисията][Агенцията], защото 
поставя под въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или е в 
нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите, споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено съгласно член 50.3.1, 
буква в). 
 
Ако искането за изменения бъде прието от [Комисията][Агенцията], в настоящото 
споразумение се въвеждат изменения с цел приемане на необходимите промени (вж. 
член 55). 
 
[Комисията][Агенцията] изчислява на базата на периодичните отчети, отчета относно 
прекратяването и отчета за разпределение на плащанията дали (плащанията по 
предварителното финансиране и междинните плащания) плащанията, получени от 
засегнатия бенефициер, надвишават финансовото участие на Съюза (изчислено чрез 
прилагане на ставките за възстановяване на допустими разходи, декларирани от 
бенефициера [и свързаните с него трети страни] и одобрени от 
[Комисията][Агенцията]). Само разходи, направени от засегнатия бенефициер до 
влизане в сила на прекратяването, са допустими (вж. член 6). Разходи, свързани с 
изпълнение на поръчки след прекратяването, не са допустими.  
 

• Ако получените плащания надвишават дължимите суми: 
 

- в случаите, когато прекратяването влиза в сила по време на срока, предвиден 
в член 3 и искането за изменение бъде прието, засегнатият бенефициер е 
длъжен да изплати на координатора неправомерно получената сума. 
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[Комисията][Агенцията] изпраща официално уведомление за неправомерно 
получената сума и искане до засегнатия бенефициер да я изплати обратно на 
координатора в срок от 30 дни от получаване на уведомлението. Ако той не 
изплати сумата на координатора, [Комисията][Агенцията] изтегля сумата от 
Гаранционния фонд, за да я плати на координатора, а след това изпраща 
официално дебитно известие от името на Гаранционния фонд до засегнатия 
бенефициер (вж. член 44);  

 
- във всички други случаи (по-конкретно ако прекратяването влиза в сила 

след изтичане на срока, предвиден в член 3), [Комисията][Агенцията] 
изпраща официално дебитно известие до засегнатия бенефициер. Ако 
плащане на бъде извършено, до датата, посочена в дебитното известие, 
Гаранционният фонд плаща на [Комисията][Агенцията] дължимата сума и 
[Комисията][Агенцията] изпраща официално дебитно известие от името на 
Гаранционния фонд до засегнатия бенефициер (вж. член 44);  

 
- ако засегнатият бенефициер е бившият координатор, той е длъжен да 

изплати на новия координатор неправомерно получената сума, освен в 
случаите, когато: 

 
- прекратяването влиза в сила след междинно плащане, и  

 
- бившият координатор не е разпределил получените суми под формата 

на предварително финансиране или междинни плащания (вж. член 
21.7). 

 
В такъв случай [Комисията][Агенцията] изпраща официално дебитно 
известие на бившия координатор. Ако не бъде извършено плащане до 
датата, посочена в дебитното известие, Гаранционния фонд плаща на 
[Комисията][Агенцията] дължимата сума. [Комисията][Агенцията] след 
това плаща на новия координатор и изпраща дебитно известие от името на 
Гаранционния фонд на бившия координатор (вж. член 44). 
 

• Ако получените плащания не надвишават дължимите суми, сумите, дължими 
на засегнатия бенефициер се включват в следващото междинно или окончателно 
плащане.  

 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи отчет относно прекратяването в предвидения 
срок (вж. по-горе), тя взема предвид само разходите, включени в одобрен периодичен 
отчет. 
 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи отчет за разпределението на плащанията в 
предвидения срок (вж. по-горе), то тя приема, че: 
 

- координаторът не е разпределил никакви плащания към засегнатия бенефициер 
и че 
 

- засегнатият бенефициер не е длъжен да връща никакви суми на координатора.  
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Неправилното прекратяване може да доведе до намаляване на размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43) или прекратяване на споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства (вж. член 50). 
 
След прекратяването задълженията на засегнатия бенефициер (по-конкретно членове 
20, 22, 23, раздел 3 на глава 4, 36, 37, 38 и 40) остават в сила.  
 
50.3 Прекратяване на настоящото споразумение или на участието на един или 

повече бенефициери от [Комисията][Агенцията]  
 
50.3.1 Условия 
 
[Комисията][Агенцията] има право да прекрати споразумението или участието на 
един или повече бенефициери, ако: 

 
а) един или повече бенефициери не съблюдават споразумението (вж. член 56); 
 
б) промени в техния правен статус, финансово, техническо и организационно 

състояние или собственост [(или в тези на свързаните с тях трети страни)] е 
вероятно да се отразят съществено или да доведат до забавяне на изпълнението 
на действието или поставят под въпрос решението за отпускане на безвъзмездни 
средства; 

 
в) след прекратяване на участието на един или повече бенефициери (вж. по-горе) 

необходимите изменения в споразумението биха поставили под въпрос 
решението за отпускане на безвъзмездните средства или биха били в нарушение 
на принципа на равнопоставеност на кандидатите (вж. член 55);  

 
г) изпълнението на действието е станало невъзможно поради форсмажорни 

обстоятелства (вж. член 51) или е временно спряно от координатора (вж. член 
49.1) и: 

 
i) възобновяване на изпълнението е невъзможно, или 

 
ii) необходимите за това промени в споразумението биха поставили под 

въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или биха 
били в нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите; 

 
д) даден бенефициер е обявил несъстоятелност, е в процес на ликвидация, делата 

му се администрират от съда, сключил е споразумение с кредиторите, 
преустановил е дейност или е обект на сходни процедури или производства 
съгласно националното законодателство; 

 
е) даден бенефициер (или физическо лице, упълномощено да го представлява и да 

взема решения от негово име) е уличен в професионални нарушения, независимо 
как са били доказани те; 
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ж) даден бенефициер не изпълнява приложимото национално законодателство 
относно плащането на данъците и социалноосигурителните вноски;  

 
з) действието е изгубило научното или технологичното си значение; 
 
и) [ВАРИАНТ за съвместни действия (съвместни покани за представяне на 

предложения с трета държава или международна организация): третата 
държава или международна организация (вж. член 2) не е започнала работа по 
действието до датата, посочена в приложение 1.][ВАРИАНТ: не е приложим]; 

 
й) [ВАРИАНТ за съвместни действия (съвместни покани за представяне на 

предложения с трета държава или международна организация): третата 
държава или международна организация (вж. член 2) е прекратила действието 
или вече не допринася за него][ВАРИАНТ: не е приложим]; 

 
к) даден бенефициер (или физическо лице, упълномощено да го представлява и да 

взема решения от негово име) е извършил измама, корупция или участва в 
престъпна организация, пране на пари или друга незаконна дейност, която засяга 
финансовите интереси на Съюза; 

 
л) даден бенефициер (или физическо лице, упълномощено да го представлява и да 

взема решения от негово име), в рамките на процедура по възлагане на 
обществена поръчка или съгласно споразумението, е извършил: 
 

i) сериозни грешки, нередности и измами, или 
 

ii) тежко нарушение поради неизпълнение на задълженията си, включително 
неправилно изпълнение на действието, представяне на невярна 
информация, непредставяне на изисквана информация, нарушение на 
етичните принципи; 

 
м) даден бенефициер 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 поради 
неизпълнение на задълженията, които могат да имат съществено въздействие 
върху безвъзмездните средства по настоящото споразумение („разширяване на 
обхвата на констатациите, свързани с безвъзмездните средства по други 
безвъзмездни средства, спрямо безвъзмездни средства по настоящото 
споразумение“). 

 
50.3.2  Процедура  
 
Преди да прекрати споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или 
участието на един или повече бенефициери, [Комисията][Агенцията] изпраща 
официално уведомление на координатора, с което го:  
 

- информира за намерението си да прекрати споразумението и за основанията за 
това, и 
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- приканва, в срок от 30 дни от получаване на уведомлението, да представи 

коментари и, в случая, предвиден по буква л), подточка ii) по-горе, да 
информира [Комисията][Агенцията] за мерките, предприети за осигуряване на 
съответствие със задълженията, поети по настоящото споразумение.  

 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи коментари или вземе решение да пристъпи 
към процедурата, въпреки получените коментари, тя изпраща официално 
потвърждение на координатора за прекратяването и датата, на която то влиза в сила. В 
противен случай тя го уведомява официално, че процедурата е прекратена.  
 
Прекратяването влиза в сила: 
 

- за прекратяване по букви б), в), д), ж), з), й), и буква л), подточка ii) по-горе: на 
датата, посочена в уведомлението (вж. по-горе); 
 

- за прекратяване по букви а), г), е), и), к), буква л), подточка i) и буква м) по-горе: 
в деня след датата на получаване на уведомлението от координатора. 

 
50.3.3 Последици  

 
а) за прекратяване на споразумението за отпускане на безвъзмездни 

средства:  
 

Координаторът е длъжен, в срок от 60 дни от влизане в сила на прекратяването, да 
представи: 

 
i) периодичен отчет (за последния текущ отчетен период до прекратяването; 

вж. член 20.3) и 
 

ii) окончателен отчет (вж. член 20.4). 
 

Ако споразумението се прекратява в резултат на нарушение поради неизпълнение 
на задължението за представяне на отчети (вж. членове 20.8 и 50.3.1, буква л)), 
координаторът няма право да представя отчети след прекратяването. 

 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи отчетите в предвидения срок (вж. по-горе, 
тя взима предвид само разходите, включени в одобрен отчет. 
 
[Комисията][Агенцията] изчислява окончателния размер на безвъзмездните 
средства (вж. член 5.3) и салдото (вж. член 21.4) на базата на представените отчети. 
Допустими са единствено разходи, направени преди влизане в сила на 
прекратяването (вж. член 6). Разходи, свързани с изпълнение на поръчки след 
прекратяване на споразумението, не са допустими. 

 
Това не засяга правото на [Комисията][Агенцията] да намалява размера на 
безвъзмездните средства (вж. член 43) или да налага административни и финансови 
санкции (член 45).  
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Бенефициерите нямат право да предявяват искове за нанесени вреди поради 
прекратяването на споразумението към [Комисията][Агенцията] (вж. член 46). 
 
След прекратяването задълженията на бенефициерите (по-конкретно членове 20, 
22, 23, раздел 3 на глава 4, 36, 37, 38 и 40) остават в сила.  
 

б) за прекратяване на участието на един или повече бенефициери:  
 

Координаторът е длъжен, в срок от 60 дни от влизане в сила на прекратяването, да 
представи: 

 
i) отчет за разпределението на плащанията към засегнатия 

бенефициер;  
 

ii) искане за изменения (вж. член 55) с предложение за преразпределение 
на задачите и прогнозния бюджет на засегнатия бенефициер (вж. 
приложения 1 и 2) и, ако е необходимо, за добавяне на един или 
повече нови бенефициери (вж. член 56). Ако прекратяването влиза в 
сила след изтичане на срока, предвиден в член 3, в искането не се 
включва предложение за изменения, освен ако засегнатият 
бенефициер е координаторът. В такъв случай искането за изменение 
следва да съдържа предложение за нов координатор, и  
 

iii) ако прекратяването влиза в сила по време на срока, предвиден в член 
3, отчет относно прекратяването от засегнатия бенефициер за текущ 
отчетен период, който съдържа общ преглед на напредъка в 
изпълнението, общ преглед на ползваните ресурси, индивидуален 
финансов отчет и, ако е приложимо, сертификат за финансовия отчет 
(вж. член 20).  

 
Информацията в отчета относно прекратяването трябва също така да бъде 
включена в периодичния отчет за следващия отчетен период (вж. член 20.3). 
 
Ако искането за изменения бъде отхвърлено от [Комисията][Агенцията], защото 
поставя под въпрос решението за отпускане на безвъзмездните средства или е в 
нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите, споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства може да бъде прекратено съгласно член 50.3.1, 
буква в). 
 
Ако искането за изменения бъде прието от [Комисията][Агенцията], в настоящото 
споразумение се въвеждат изменения с цел приемане на необходимите промени 
(вж. член 55). 

 
[Комисията][Агенцията] изчислява, на базата на периодичните отчети, отчета 
относно прекратяването и отчета за разпределение на плащанията, дали 
плащанията (плащанията по предварителното финансиране и междинните 
плащания), получени от засегнатия бенефициер, надвишават финансовото участие 
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на Съюза (изчислено чрез прилагане на ставките за възстановяване на допустими 
разходи, декларирани от бенефициера [и свързаните с него трети страни] и 
одобрени от [Комисията][Агенцията]). Само разходи, направени от засегнатия 
бенефициер до влизане в сила на прекратяването, са допустими (вж. член 6). 
Разходи, свързани с изпълнение на поръчки след прекратяването, не са допустими.  

 
• Ако получените плащания надвишават дължимите суми: 

 
- в случаите, когато прекратяването влиза в сила по време на срока, 

предвиден в член 3 и искането за изменение бъде прието, засегнатият 
бенефициер е длъжен да върне на координатора неправомерно 
получената сума. [Комисията][Агенцията] изпраща официално 
уведомление за неправомерно получената сума и искане до засегнатия 
бенефициер да я изплати обратно на координатора в срок от 30 дни от 
получаване на уведомлението. Ако той не изплати сумата на 
координатора, [Комисията][Агенцията] изтегля сумата от Гаранционния 
фонд, за да я плати на координатора, а след това изпраща официално 
дебитно известие от името на Гаранционния фонд до засегнатия 
бенефициер (вж. член 44);  
 

- във всички други случаи, по-конкретно ако прекратяването влиза в сила 
след изтичане на срока, предвиден в член 3, [Комисията][Агенцията] 
изпраща официално дебитно известие до засегнатия бенефициер. Ако 
пращане на бъде извършено, до датата, посочена в дебитното известие, 
Гаранционният фонд плаща на [Комисията][Агенцията] дължимата сума 
и [Комисията][Агенцията] изпраща официално дебитно известие от 
името на Гаранционния фонд до засегнатия бенефициер (вж. член 44);  
 

- ако засегнатият бенефициер е бившият координатор, той е длъжен да 
изплати на новия координатор неправомерно получената сума, освен в 
случаите, когато: 

 
- прекратяването влиза в сила след междинно плащане, и 

 
- бившият координатор не е разпределил получените суми под 

формата на предварително финансиране или междинни плащания 
(вж. член 21.7). 

 
В такъв случай [Комисията][Агенцията] изпраща официално дебитно 
известие на бившия координатор. Ако не бъде извършено плащане до 
датата, посочена в дебитното известие, Гаранционния фонд плаща на 
[Комисията][Агенцията] дължимата сума. [Комисията][Агенцията] 
след това плаща на новия координатор и изпраща дебитно известие от 
името на Гаранционния фонд на бившия координатор (вж. член 44). 
 

•  Ако получените плащания не надвишават дължимите суми, сумите, дължими 
на засегнатия бенефициер, се включват в следващото междинно или 
окончателно плащане. 
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Ако [Комисията][Агенцията] не получи отчет относно прекратяването в 
предвидения срок (вж. по-горе), тя взима предвид само разходите, включени в 
одобрен периодичен отчет. 
 
Ако [Комисията][Агенцията] не получи отчет за разпределението на плащанията в 
предвидения срок (вж. по-горе), то тя приема, че: 
 

- координаторът не е разпределил никакви плащания към засегнатия 
бенефициер и че 
 

- засегнатият бенефициер не е длъжен да връща никакви суми на координатора.  
 

След прекратяването задълженията на засегнатия бенефициер (по-конкретно 
членове 20, 22, 23, раздел 3 на глава 4, 36, 37, 38 и 40) остават в сила.  
 

 
РАЗДЕЛ 4 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 
ЧЛЕН 51 — ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  
 
51.1 Форсмажорни обстоятелства 
 
„Форсмажорни обстоятелства“ означава всяка ситуация или събитие, които: 
 

- не позволяват на една от страните да изпълнява задълженията си по настоящото 
споразумение,  
 

- са били непредвидими, извънредни или извън контрола на страните, 
 

- не се дължат на пропуск или небрежност на страните (или на трети страни, 
участващи в действието) и  
 

- са неизбежни въпреки положените дължими усилия.  
 
Следните обстоятелства не могат да бъдат представяни за форсмажорни обстоятелства: 
 

- всяка неизправна услуга, дефект в оборудване или материал, или забавяне при 
тяхната изработка, освен ако те не произтичат пряко от приложим случай на 
форсмажорни обстоятелства, 
 

- трудови спорове или стачки, или 
 

- финансови затруднения. 
 

Съответната страна е длъжна незабавно да уведоми официално другата страна за всяка 
ситуация, която представлява форсмажорно обстоятелство, като посочи нейния 
характер, евентуална продължителност и предвидими последици.  
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Страните са длъжни да предприемат незабавно всички необходими стъпки, за да 
ограничат вредите от форсмажорното обстоятелство и да положат всички усилия да 
възобновят изпълнението на действието в най-кратък срок. 
 
Страната, която поради форсмажорно обстоятелство, не може да изпълнява своите 
задължения по настоящото споразумение, не се счита за извършила нарушение поради 
неизпълнение.  
 
 
ГЛАВА 7  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
ЧЛЕН 52 — КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 
 
52.1 Форма и средства на комуникация  
 
Комуникацията по настоящото споразумение (информация, искания, представяне на 
документи, „официални уведомления“, и др.) следва да: 
 

- бъде в писмен вид, и  
 

- съдържа номера на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 
 

До извършване на окончателното плащане: цялата комуникация се осъществява чрез 
системата за електронен обмен и като се ползват формулярите и образците, 
предоставени в нея.  
 
След окончателното плащане: официални уведомления следва да се изпращат по 
препоръчана поща с потвърждение за доставка („официални уведомления на хартиен 
носител“). 
 
Съобщенията в системата за електронен обмен следва да се изпращат от лица, които са 
упълномощени съгласно „Реда и условията за ползване на системата за електронен 
обмен“. С цел определяне на упълномощени лица, бенефициерите следва да са 
посочили на [Комисията][Агенцията], преди подписване на настоящото споразумение 
за отпускане на безвъзмездни средства, „Юридически представител на правния субект 
(LEAR)“. Ролята и задачите на LEAR се уреждат в неговото/нейното писмо за 
назначаване (вж. „Ред и условия за ползване на системата за електронен обмен“).  
 
Ако системата за електронен обмен е временно недостъпна, на уебсайтовете на 
[Комисията][Агенцията] ще бъдат публикувани съответните инструкции.  
 
52.2 Дата на съобщенията  
 
Съобщенията се считат за осъществени в момента на изпращане от изпращащата 
страна (т.е. на датата и в часа, когато са изпратени чрез системата за електронен обмен). 
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Официалните уведомления чрез системата за електронен обмен се считат за 
осъществени в момента на получаването им от получаващата страна (т.е. на датата и в 
часа, когато са приети от получаващата страна, както са посочени от електронните дата 
и час). Официално уведомление, което не е било прието за срок от 10 дни след 
изпращането, се счита за получено.  
 
Официалните уведомления на хартиен носител, изпратени с препоръчана поща с 
потвърждение за доставка (само след окончателно плащане) се считат за осъществени, 
ако са били направени: 
 

- на датата на доставка, регистрирана от пощенската служба, или 
  

- до крайния срок са събиране на пратки в пощенската служба. 
 
Ако системата за електронен обмен е временно недостъпна, изпращащата страна не е в 
нарушение поради неизпълнение на своите задължения за изпращане на съобщение в 
конкретен срок. 
 
52.3 Адреси за комуникация 
 
Системата за електронен обмен е достъпна на следния URL: 
 

[въведете URL] 
 
[Комисията][Агенцията] уведомява официално с предизвестие координатора и 
бенефициерите относно всякакви промени в горния URL. 
 
Официалните уведомления на хартиен носител (само след окончателно плащане), 
адресирани до [Комисията][Агенцията] следва да се изпращат на следния адрес:  

 
[Европейска комисия][наименованиe на агенцията]  
[главна дирекция][отдел] [попълни] 
[дирекция [попълни]] 
Отдел [попълни] 
[пощенски код, град и държава] 
 

Официалните уведомления на хартиен носител (само след окончателно плащане), 
адресирани до бенефициерите, следва да се изпращат на техния официален адрес, 
както е посочен в Регистъра за бенефициери (в системата за електронен обмен).  
 
ЧЛЕН 53 — ТЪЛКУВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 
53.1 Предимство на реда и условията пред приложенията  
 
Разпоредбите, предвидени в реда и условията по споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ, имат предимство пред приложенията към споразумението. 
 
Разпоредбите в приложение 2 имат предимство пред тези в приложение 1. 
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53.2 Привилегии и имунитети  
 
[ВАРИАНТ за всички международни организации: Никоя клауза на настоящото 
споразумение не може да се тълкува като отказ от която и да е привилегия или 
имунитет, прилагани по отношение на [въведете наименование на международната 
организация(и)] съгласно учредителните ѝ документи или международното право.] 
 
[ВАРИАНТ: не е приложим] 
 
ЧЛЕН 54 — ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ, ДАТИ И КРАЙНИ СРОКОВЕ  
 
В съответствие с Регламент № 1182/7147 сроковете, посочени в дни, месеци или години 
се изчисляват от момента на настъпване на пораждащото събитие.  
 
Денят, в който настъпва това събитие, не се счита за част от срока. 
  
ЧЛЕН 55 — ИЗМЕНЕНИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА  
 
55.1 Условия 
 
Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да бъде изменяно, освен в 
случаите, когато изменението води до промени в споразумението, които поставят под 
въпрос решението за отпускане на безвъзмездни средства или до нарушение на 
принципа на равнопоставеност на кандидатите.  
 
Изменения могат да се правят по искане на всяка от страните. 
 
55.2 Процедура 
 
Страната, представила искане за изменения, следва да подаде подписаното искане за 
изменения в системата за електронен обмен (вж. член 52). 
 
Координаторът подава и получава искания за изменения от името на бенефициерите 
(вж. приложение 3). 
 
Ако е налице искане за смяна на координатора, без негово съгласие, подаването на 
искането може да се направи от друг бенефициер (който действа от името на 
останалите бенефициери). 
 
Искането за изменения следва да включва: 
 

- основанията за изменения; 
 

                                                 
47 Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, 

приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1). 
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- подходящи разходооправдателни документи, и  
 

- за смяна на координатора, без негово съгласие: становището на координатора 
(или доказателство, че такова становище е било поискано писмено). 

 
[Комисията][Агенцията] има право да изиска допълнителна информация. 
 
Ако страната, която получава искането, е съгласна, тя може да подпише изменението в 
системата за електронен обмен в срок от 45 дни от получаване на уведомление за него 
(или друга допълнителна информация, изискана от [Комисията][Агенцията]). Ако тя 
не е съгласна, тя следва да изпрати официално уведомление за това в същия срок. 
Крайният срок може да бъде удължен, ако това е необходимо за извършване на оценка 
на искането. Ако в предвидения срок не бъде получено уведомление, искането се счита 
за отхвърлено.  
 
Изменението влиза в сила на датата на подписването му от получаващата страна.  

 
Правното действие на изменението започва да тече на датата, договорена между 
страните, или при отсъствие на такава договореност, на датата на влизане в сила на 
изменението.  

 
ЧЛЕН 56 — ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 
56.1 Присъединяване на бенефициери, споменати в преамбюла 
 
Другите бенефициери следва да се присъединяват към споразумението чрез подписване 
на формуляра за присъединяване (вж. приложение 3) в системата за електронен обмен 
(вж. член 52) в срок от 30 дни след влизане в сила на споразумението (вж. член 58).  
 
[ВАРИАНТ, ако се прилага член 14 и е поставено изискване за солидарна 
отговорност: Ако [Комисията][Агенцията] е поставила изискване за солидарна 
отговорност на свързана трета страна, бенефициерът, с който тя е свързана, е 
длъжен да представи, в момента на присъединяване, декларация за солидарна 
отговорност (вж. приложение 3a), подписана от третата страна.] 
 
Те приемат правата и задълженията по споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства, чието действие започва да тече от датата на влизането му сила (вж. член 58). 
 
Ако даден бенефициер не се присъедини към споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства в предвидения срок, координаторът, в срок от 30 дни, отправя 
искане за изменения с оглед приемане на необходимите промени за осигуряване на 
правилно изпълнение на действието. Това не засяга правото на 
[Комисията][Агенцията] да прекрати споразумението (вж. член 50).  
 
56.2 Добавяне на нови бенефициери 
 
В оправдани случаи бенефициерите могат да поискат да се добави нов бенефициер. 
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За тази цел координаторът следва да представи искане за изменения съгласно член 55. 
Той трябва да включи формуляр за присъединяване (вж. член 3), подписан от новия 
бенефициер в системата за електронен обмен (вж. член 52).  
 
Новите бенефициери приемат правата и задълженията по споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства, чието действие започва да тече от датата на тяхното 
присъединяване, посочена във формуляра за присъединяване (вж. приложение 3). 
 
ЧЛЕН 57 — ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УРЕЖДАНЕ НА 
СПОРОВЕ  
 
57.1 Приложимо законодателство 
 
Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се урежда от приложимото 
законодателство на Съюза, което при необходимост се допълва от законодателството на 
Белгия. [ВАРИАНТ за международни организации, които не приемат 
законодателството на Съюза: освен по отношение на [въведете наименование/я на 
съответната международна организация ]] 
 
[ВАРИАНТ за международни организации, които приемат законодателството на 
Съюза, но не приемат законодателството на Белгия: За [въведете наименование/я 
на съответната международна организация], споразумението се урежда от 
приложимото законодателство на Съюза, което се допълва при необходимост от 
законодателството на [въведете име на държава членка или на държава от ЕАСТ] 
[и, когато е целесъобразно, от правилата, свързани с общите принципи на 
законодателството относно международните организации и правилата на общото 
международно право].] 
 
57.2 Уреждане на спорове 
 
Ако възникнал спор относно тълкуването, приложението или валидността на 
настоящото споразумение не може да бъде разрешен по взаимно съгласие, той се 
отнася до Общия съд, или при обжалване, до Съда на Европейския съюз, който е 
компетентният съд. Такива действия се предприемат съгласно член 272 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС). 
 
[ВАРИАНТ за бенефициери, които не са от държави — членки на ЕС (с изключение 
на бенефициери, учредени в асоциирана държава, която има споразумение за 
асоцииране към „Хоризонт 2020“, в което е предвидена компетентността на Съда 
на Европейския съюз): По изключение, при възникване на подобен спор между 
[Комисията][Агенцията] и [въведете наименованието(ата) на бенефициера/ите , 
които не са от държава — членка на ЕС] компетентният съд е белгийският съд.] 
 
При спорове относно прихващането на суми или решение с изпълнителна сила 
съгласно член 299 на ДФЕС (вж. членове 44, 45 и 46) бенефициерите могат да предявят 
иск в Общия съд, или при обжалване, в Съда на Европейския съюз, съгласно член 263 
на ДФЕС. 
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[ВАРИАНТ за бенефициери, които са международни организации и за 
бенефициери, неполучаващи финансиране от ЕС, които са учредени в държава, 
която не е членка на ЕС или асоциирана държава, и които съгласно тяхното 
вътрешно законодателство не са под юрисдикцията на Съда на Европейския съюз: 
За следните бенефициери:  
 

- [въведете наименование на международната организация или бенефициера, 
неполучаващ финансиране от ЕС]  

- [въведете наименование на международната организация или бенефициера, 
неполучаващ финансиране от ЕС] 

[повтаря се за бенефициери, които са международни организации или 
бенефициери, неполучаващи финансиране от ЕС] 

 
Споровете с [Комисията][Агенцията], свързани с настоящото споразумение, ако не 
могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, се отнасят за арбитраж.  
 
В този случай се прилагат незадължителните правила на Постоянния арбитражен 
съд относно арбитраж с участието на международни организации и държави в сила 
на датата на влизане в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства.  
 
Арбитрите се назначават от Генералния секретар на Постоянния арбитражен съд 
по писмено искане на страните.  
 
Арбитражното производство се провежда в Брюксел и на английски език. 
 
Арбитражното решение е обвързващо за страните и не подлежи на обжалване.] 
 
ЧЛЕН 58 — ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА  
 
Настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства влиза в сила след 
подписването му от [Комисията][Агенцията] или координатора, в деня на поставянето 
на последния подпис.  

 
 
 
ПОДПИСИ 
  
За координатора               За [Комисията][Агенцията] 
 
[длъжност/име/фамилия]              [име/фамилия] 
[електронен подпис]      [електронен подпис]  
 
Съставено на [английски език] на [електронни дата и час]  
Съставено на [английски език] на [електронни дата и час]    
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 Формат  A4 
хоризонтална 
ориентация 

 

Б. Преки 
разходи за  

подизпълнител
и

[В. Преки 
разходи за 

предоставяне 
на финансова 

Г. Други преки 
разходи

Д. Непреки 
разходи

Общо разходи

Ставка на 
възстановя

ване на 
разходите 

Максимале
н размер на 
участието на 

ЕС ***

Максимал
ен размер 

на 
безвъзмез

Информаци
я за 

непреките 
разходи:

Информаци
я за 

одиторите:

А.1 Персонал   Г.1 Пътни разходи

Г.2 Оборудване

Г.3 Други стоки и 
услуги
Г.4 Разходи за 
голяма 
научноизследоват

Форми на 
разходите****

Действителни Действителни Действителни Действителни Фиксирани  

25%

Бенефициер 1
Бенефициер 1

Свързана трета страна 
1а

Свързана трета страна 
1а

Свързана трета страна 
1б

Свързана трета страна 
1б

… …

Общо бенефициер 1 Общо бенефициер 1

Бенефициер 2 Бенефициер 2

Свързана трета страна 
2а 

Свързана трета страна 
2а 

Свързана трета страна 
2б 

Свързана трета страна 
2б 

… …

Общо бенефициер 2 Общо бенефициер 2

… …

Общо консорциум Общо консорциум

**В зависимост вида на разхода в него се включват или не се включват непреките разходи.
       Разходите, които включват непреките разходи, са: разходи за измерване на енергийната ефективност в сгради, разходи за осигуряването на транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура и разходи за клинични изследвания.

  Само единичните разходи, които не включват непреките разходи, се добавят 

**** Вж. член 5 за формите на разходите
 Единица: часовете, отработени по действието; Единични разходи  (почасова ставка): изчисляват се според обичайната счетоводна практика на бенефициера
  Единица: часовете, отработени по действието; Единични разходи: XX EUR
   Фиксирани разходи: 25 % от допустимите преки разходи, от които се изключват: преките разходи за  подизпълнители, разходите за вноски в натура, които не се използват в помещенията на бенефициера, преките разходи за финансова подкрепа и разходите за единица, декларирани по 
  Единица: … ; Единични разходи: XX EUR
  Единица: …..  Единични разходи …… (единиците, единичните разходи и прогнозният брой единици се договарят с бенефициерите в отделен документ, който става част от приложение 2 към тяхното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства)

*** Това е теоретичният размер на финансовото участие на ЕС, ако ставката на възстановяване се прилага за всички предвидени в бюджета разходи. Максималният размер на отпусканите безвъзмездни средства е горната граница на теоретичния размер на финансовото 

*Вж. член 6 за условията за допустими разходи

м Да/Ней к
Брой 

единици
Общо з1 Общо з2

и = 
а+б+в+г+д+е+ж+з

1+з2
л

XX EUR/час XX EUR/час

е
ж=0,25x(а+б+ 

в+е+ [з1]⑥+[з2]⑥-
м)

а Общо б
Брой 

часове
Общо в г д

Декларация 
за разходите 
по точка Г.4 А.2 Физически лица, с които 

пряко е сключен договор
А.5 Бенефициери— 
физически лица без 
заплата

А.3 Командировани лица

[А.6 Персонал за предоставяне 
на достъп до 
научноизследователска 

Разходи за 
вноски в 
натура, 

които не се 
използват в 
помещеният

а на 
бенефициер

а

Единични   Единични  Единични 

А. Преки разходи за персонала [Е. Разходи …   ]

А.4 Собственици на 
МСП без заплата

[Е.1 Разходи …   
]**

[Е.2 Разходи …   
]**

Единични 

                                                ОБРАЗЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗА ОБЩ ОСБС НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР

ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ ЗА ДЕЙСТВИЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Прогнозни допустими* разходи (по категории в бюджета) Финансово участие на ЕС Допълнителна информация
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

 
ФОРМУЛЯР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИ 

 
 
[Пълно наименование на бенефициера], [кратко наименование] [правна форма], 
[официален регистрационен №], със седалище [пълен официален адрес] 
[идентификационен номер по ДДС], („бенефициерът“), надлежно представляван за 
целите на подписване на настоящия формуляр за присъединяване от [име и фамилия, 
длъжност],  
 
 

с настоящото дава съгласието си 
 
 
да стане бенефициер („въведете номер на бенефициер...“)  
 
по споразумение № [въведете номер на споразумението] („споразумението“)  
 
между [пълно наименование на координатора] и [Европейския съюз („ЕС“, 
представляван от Европейската комисия („Комисията“)] [Европейската общност за 
атомна енергия („Евратом“), представлявана от Европейската комисия 
(„Комисията“)][Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA)] 
[Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)] 
[Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA)] [Изпълнителната агенция за 
малките и средните предприятия (EASME)] („Агенцията“), съгласно пълномощията, 
делегирани от Европейската комисия („Комисията“),]  

за действие с наименование [въведете наименование на действието (въведете 
съкращение)].  
 

и упълномощава 
 
координатора да представя и подписва от негово име и за негова сметка изменения 
към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства съгласно член 55.  
 
Като поставя подписа си под настоящия формуляр за присъединяване, бенефициерът 
приема безвъзмездните средства и дава съгласието си да изпълнява действието в 
съответствие със споразумението и всички задължения и права, предвидени в него.  
 
ПОДПИС 
 
За бенефициера                                
[длъжност/име/фамилия]               
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[електронен подпис]      
 
Съставен на [английски език] на [електронни дата и час]    
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 3a 
 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ НА СВЪРЗАНИ ТРЕТИ 
СТРАНИ 

 
(попълва се от свързани трети страни и се представя от бенефициера, ако се прилага 

член 14 и [Комисията][Агенцията] е поставила изискване за отговорност на 
свързаните трети страни) 

 
 
[пълно наименование на лицето, свързано или правно свързано с бенефициера], 
[кратко наименование на лицето], [правна форма], [официален регистрационен №], със 
седалище [пълен официален адрес], [идентификационен номер по ДДС] („свързаната 
трета страна“), представлявана за целите на подписване на настоящата декларация за 
солидарна отговорност от своя юридически представител(и) [име и фамилия, длъжност 
на юридическия представител(и) на свързаната трета страна], 
 
свързан с бенефициер № [въведете номер] [пълно официално наименование на 
бенефициера], [кратко наименование], [правна форма], [официален регистрационен №], 
със седалище [пълен официален адрес], [идентификационен номер по ДДС] 
(„бенефициерът“), 
 

чрез настоящото поема солидарна отговорност с бенефициера 
 

за всички суми, дължими на [Комисията][Агенцията] от бенефициера, съгласно 
споразумение № [въведете номер на споразумение] [(въведете съкращение)], до 
размера на максималното финансово участие на Съюза, предвидено за свързаната трета 
страна в прогнозния бюджет (вж. приложение II). 
 
Свързаната трета страна дава безусловно и неотменимо съгласие да заплати сумите, 
изисквани съгласно настоящата декларация, на [Комисията][Агенцията] незабавно и 
при първо поискване. 
 
 
За свързаната трета страна                              
[ими/фамилия/длъжност] 

Подпис 
    
Съставена на английски език в [място] на [дата]
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 Формат A4 
хоризонтална 
ориентация

Постъпления
Допълнител

на 
Б. Преки 

разходи за  
подизпълн

ители

[В. Преки 
разходи 

за 
предост

Д. Непреки 
разходи

Общо разходи Постъпления

Ставка на 
възстановя

ване на 
разходите 

Максимале
н размер на 
участието на 

ЕС ***

Поискано 
участие на 

ЕС

Информация 
за непреките 

разходи:

А.1 Персонал   Г.1 Пътни 
разходи

Г.2 
Оборудване

Форми на 
разходите****

Действителни
Действителн

и 
Действител

ни 
Действителни Действителни Фиксирани  

25%

Декларираните разходи са допустими (вж. член 6).
Разходите могат да бъдат доказани с подходящи счетоводни документи и подкрепяща документация, които ще бъдат предоставени при поискване или в контекста на проверките, прегледите, одитите и разследванията (вж. членове 17, 18 и 22).
За последния отчетен период: всички постъпления са декларирани (вж. член 5.3.3).

 Единица: часовете, отработени по действието; Единични разходи (почасова ставка): изчисляват се според обичайната счетоводна практика на бенефициера

н

   Единица: …..  единични разходи …… (единиците и единичните разходи са посочени в приложение 2 на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства)

  Единица: часовете, отработени по действието; Единични разходи: XX EUR
   Фиксирани разходи: 25 % от допустимите преки разходи, от които се изключват: преките разходи за подизпълнители, разходите за вноски в натура, които не се използват в помещенията на бенефициера, преките разходи за финансова подкрепа и разходите за 
  Единица: … ; Единични разходи: XX EUR

е
з=0,25x(а+б+ 

в+е+ 
[и1]⑥+[и2]⑥-о)

**** Вж. член 5 за формите на разходите

 Бенефициерът/свързаната страна трябва да декларира всички допустими разходи, дори ако — по отношение на действителните разходи, единичните разходи и фиксираните разходи — те надвишават сумите, посочени в прогнозния бюджет (вж. приложение 2).  
Сумите, които не са декларирани в отделните финансови отчети, няма да бъдат взети предвид от  [Комисията][Агенцията]

С настоящото бенефициерът/свързаната трета страна потвърждава следното:
Предоставената информация е пълна, надеждна и достоверна.

Г. Други преки разходи

� Само единичните разходи, които не включват непреките разходи, се добавят 

ж

*Вж. член 6 за условията за допустими разходи
**В зависимост вида на разхода в него се включват или не се включват непреките разходи.
       Разходите, които включват непреките разходи, са: разходи за измерване на енергийната ефективност в сгради, разходи за осигуряването на транснационален достъп до научноизследователска инфраструктура и разходи за клинични изследвания.
*** Това е теоретичният размер на финансовото участие на ЕС, ако ставката на възстановяване се прилага за всички отчетени разходи. При изплащането на остатъка максималният размер на отпусканите безвъзмездни средства е горната граница на теоретичния 

XX EUR/час XX EUR/единица 

а Общо б
Брой 

часове
Общо в г д

Брой 
единици

Общо и1

А.2 Физически лица, с които 
пряко е сключен пряк договор

А.5 Бенефициери — 
физически лица без 
заплата

А.3 Командировани лица

[А.6 Персонал за предоставяне 
на достъп до 
научноизследователска 

Г.3 Други стоки 
и услуги

Единични   Единични 

Г.4 Разходи 
за голяма 
научноизслед
ователска 
инфраструкту
ра

к

Постъпления по 
действието, които 
се докладват през 

последния 
отчетен период 
съгласно член 

5.3.3.

Разходи за 
вноски в 

натура, които 
не се 

използват в 
помещенията 

на 
бенефициера

[Е.1 Разходи …   
]**

[Е.2 Разходи …   
]**

л мОбщо и2
й = 

а+б+в+г+д+е+ж + 
з +и1+и2

                                                                                           ОБРАЗЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЗА ОБЩ ОСБС НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА [БЕНЕФИЦИЕР [име]/ СВЪРЗАНА ТРЕТА СТРАНА [име]]

Допустими* разходи (по категории в бюджета) Финансово участие на ЕС

о

Единични 

А. Преки разходи за персонала [Е. Разходи …   ]

А.4 Собственици на 
МСП без заплата

Единични 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

 
 

 За вариантите, посочени [в курсив в квадратни скоби]: изберете приложимия вариант. 
Вариантите, които не бъдат избрани, следва да бъдат изтрити. 

 За полетата, посочени в [сиво в квадратни скоби]: въведете съответните данни 
 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НЕЗАВИСИМ ДОКЛАД ЗА 
ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО ДЕКЛАРИРАНИ РАЗХОДИ ПО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, 
ФИНАНСИРАНО ПО „ХОРИЗОНТ 2020“ — РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ................................................................................ ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 

НЕЗАВИСИМ ДОКЛАД ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО 
ДЕКЛАРИРАНИ РАЗХОДИ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“ — РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ   ……………………………..........… ERROR! 
BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Техническо задание за изготвяне на независим доклад за фактически констатации 
относно декларирани разходи по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, 

финансирано по „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и 
иновации 

 
Настоящият документ представлява „техническо задание“, въз основа на което  
 
[ВАРИАНТ 1: [въведете наименование на бенефициера] („бенефициерът“)] [ВАРИАНТ 2: 
[въведете наименование на свързаната трета страна] („свързаната трета страна“), трета 
страна, свързана с бенефициера [въведете наименование на бенефициера] („бенефициерът“)] 
 
приема да ангажира  

[въведете правно наименование на одиторското дружество] („одитора“), 
 
който да предостави независим доклад за фактически констатации („доклада“) относно 
финансовия/ите отчет/и48, изготвен/и от [бенефициера] [свързаната трета страна] във връзка 
със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ [въведете номер 
на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, наименование на действието, 
съкращение и продължителност от/до] („споразумението“) и  
 
да издаде сертификата за финансови отчети (СФО) предвидено в член 20.4 от споразумението 
за отпускане на безвъзмездни средства въз основа на задължителния образец, изискван от 
Комисията. 
 
Споразумението е сключено по „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и 
иновации („Хоризонт 2020“) между бенефициера и [ВАРИАНТ 1: Европейския съюз („ЕС“, 
представляван от Европейската комисия („Комисията“)][ ВАРИАНТ 2: Европейската 
общност за атомна енергия („Евратом“), представлявана от Европейската комисия 
(„Комисията“)][ВАРИАНТ 3: [Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA)] 
[Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)] 
[Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)] [Изпълнителната агенция за малките и 
средните предприятия (EASME)] („Агенцията“), съгласно пълномощията, делегирани от 
Европейската комисия („Комисията“).]  
 
[Комисията] [Агенцията] се споменава само като страна, подписала споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства с бенефициера. [Европейският 
съюз][Евратом][Агенцията] не е страна по този ангажимент.  
 
1.1 Предмет на ангажимента 
 
Координаторът е длъжен да представи на [Комисията][Агенцията] окончателен отчет в срок 
от 60 дни от края на последния отчетен период, който следва да включва, наред с други 
документи, сертификат за финансови отчети (СФО) за всеки бенефициер и за всяка свързана 
трета страна, които кандидатстват за общ размер на финансово участие от 325 000 EUR или 
повече, под формата на възстановяване на действителни разходи или единични разходи, 
изчислени въз основа на обичайните счетоводни практики (вж. член 20.4 от споразумението за 

                                                 
48 Чрез който се декларират разходите по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. образците на „финансови 

отчети“ в приложение 4 към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номер: [ въведете номер] [въведете съкращение ] 
[въведете идентификационен номер на основната покана] 
 

 „Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 

 
 

3 
 

отпускане на безвъзмездни средства). СФО следва да обхваща всички отчетни периоди на 
бенефициера или третата страна, посочена по-горе.  
 
Бенефициерът е длъжен да представи на координатора сертификат за финансов отчет за себе си 
и за трета/и страна/и, свързана/и с него, ако СФО следва да бъде включен в окончателния отчет 
съгласно член 20.4 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.  
 
Сертификатът за финансовия отчет е съставен от два отделни документа: 
 

- Техническото задание („ТЗ“), което следва да бъде подписано от [бенефициера] 
[свързаната трета страна] и одитора; 

- Независимия доклад за фактически констатации на одитора („докладът“), който се 
изготвя на бланка на одитора, подписан и подпечатан от одитора (или компетентния 
държавен служител) и включва съгласуваните процедури („процедурите“), които 
одиторът следва да изпълни, и стандартните фактически констатации 
(„констатациите“), които одиторът следва да потвърди. 

 
Ако сертификатът за финансов отчет следва да бъде включен в окончателния отчет съгласно 
20.4 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, искането за окончателно 
плащане, свързано със споразумението, не може да бъде подадено без сертификат за финансов 
отчет. Извършените плащания за възстановяване на разходи, включени в сертификата, обаче не 
изключват възможността [Комисията,][Агенцията,], Европейската служба за борба с измамите 
и Европейската сметна палата да осъществяват проверки, прегледи, одити и разследвания в 
съответствие с член 22 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. 
 
1.2 Отговорности 
 
[Бенефициерът] [свързаната трета страна]: 

• e длъжен да изготви финансов/и отчет/и за действието, финансирано съгласно 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства в съответствие със 
задълженията си по това споразумение. Финансовият/ите отчет/и следва да бъдат 
изготвен/и в съответствие със счетоводната система на [бенефициера] [свързаната 
трета страна] и съответните сметки и документация; 

• е длъжен да изпрати финансовия/ите отчет/и на одитора; 
• носи отговорност за точността на финансовия/ите отчет/и; 
• носи отговорност за пълнотата и верността на информацията, предоставена на одитора, 

за да може той да извърши определените процедури. Той следва да представи на 
одитора придружително писмо към отчетите. В придружителното писмо следва да бъде 
посочен периодът, за който се отнасят отчетите, както и датата на писмото; 

• приема, че одиторът не може да извърши определените процедури, ако не получи пълен 
достъп до персонала и счетоводството на [бенефициера] [свързаната трета страна], 
както и до съответните документи. 

 
Одиторът:  

•  [Вариант по подразбиране: е квалифициран да извършва задължителни одити на 
счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО и за отмяна на Директива 84/253/EEО или сходни 
национални нормативни актове]. 
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• [Вариант 2 ако бенефициерът или свързаната трета страна имат независим 
държавен служител: е компетентен и независим държавен служител, за когото 
съответните национални органи за установили, че е правоспособен да извършва одит на 
бенефициера]. 

• [Вариант 3 ако бенефициерът или свързаната трета страна са международна 
организация: е [вътрешен] [външен] одитор в съответствие с вътрешните финансови 
правила и процедури на международната организация]. 
 

Одиторът: 
• трябва да е независим от бенефициера [и свързаната трета страна] и по-конкретно 

той не трябва да е участвал в изготвянето на финансовите отчети на [бенефициера] 
[свързаната трета страна]; 

• трябва да планира работата си, така че определените процедури да бъдат извършени и 
констатациите да подлежат на оценка; 

• трябва да се придържа към предвидените процедури и към задължителния формат на 
доклада; 

• трябва да осъществи настоящия ангажимент в съответствие с ТЗ; 
• трябва да документира важните факти, които са от значение за доклада; 
• трябва да изготви доклада въз основа на събрания доказателствен материал; 
• трябва да представи доклада на [бенефициера] [свързаната трета страна]. 

Комисията определя процедурите, които одиторът следва да извърши. Одиторът не носи 
отговорност за тяхната пригодност или целесъобразност. Тъй като настоящият ангажимент не е 
ангажимент за достоверност, одиторът не дава одитно становище, нито предоставя декларация 
за достоверност.  
 
1.3 Приложими стандарти 
 
Одиторът се задължава да изпълни ангажимента в съответствие с настоящото техническо 
задание и с49: 
 

- в съответствие с Международния стандарт за свързани по съдържание услуги (ISRS) 
4400 „Ангажименти за извършване на договорени процедури във връзка с финансова 
информация“, публикуван от МФС (Международна федерация на счетоводителите); 

- в съответствие с издадения от МФС Етичен кодекс на професионалните 
счетоводители. Макар ISRS 4400 да предвижда, че за ангажиментите за извършване на 
договорени процедури не се изисква независимост, [Комисията][Агенцията] изисква 
одиторът да отговаря и на изискванията за независимост, определени в „Етичен кодекс 
на професионалните счетоводители“. 

 
Одиторът включва в доклада си заявление за отсъствие на конфликт на интереси между него и 
бенефициера и [и свързаната трета страна] при изготвянето на доклада, както и, ако 
услугата е фактурирана, сумата на хонорара, изплатен на одитора за изготвяне на доклада. 
 
1.4 Доклади 
 

                                                 
49 Върховните одитни институции, които прилагат стандартите на Международната организация на върховните одитни институции 

(INTOSAI), могат да извършват договорените процедури съгласно съответните Международни стандарти на върховните 
одитни институции и етичния кодекс, издаден от INTOSAI, вместо съгласно международния стандарт за свързаните по 
съдържание услуги (‘ISRS’) 4400 и етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС. 
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Докладът следва да бъде изготвен на езика, на който е изготвено споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства (вж. член 20.7).  
 
Съгласно член 22 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства [Комисията] 
[Агенцията], Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата имат 
право да извършват одити на всяка работа по действието, за която се изисква възстановяване на 
декларирани разходи от [Европейския съюз] [Евратом], в т.ч. работата по настоящия 
ангажимент. Одиторът е длъжен да осигури достъп до всички работни документи (например 
преизчисление на почасови ставки, проверка на отработено по действието време), свързани с 
настоящия ангажимент, ако [Комисията] [Агенцията], Европейската служба за борба с 
измамите или Европейската сметна палата изискат тези документи.  
 
1.5 Срокове 
 
Докладът следва да бъде предоставен до [дд месец гггг]. 
 
1.6 Други условия 
 
[[Бенефициерът] [Свързаната трета страна] и одиторът могат да използват този раздел, 
за да договорят други специфични условия като хонорари на одитора, отговорност, 
приложимо законодателство и др. Тези специфични условия не могат да са в противоречие с 
условията, предвидени по-горе.] 
 
 
[юридическо наименование на одиторското 
дружество] 

[юридическо наименование на 
[бенефициера][свързаната трета страна]] 

[име и длъжност на упълномощения 
представител] 

[име и длъжност на упълномощения 
представител] 

[дд месец гггг] [дд месец гггг] 
Подпис на одитора Подпис на [бенефициера][свързаната трета 

страна] 
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Независим доклад за фактически констатации относно декларирани разходи по 

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации 
 
 
(Отпечатва се на бланка на одитора) 
 
До 
[ име на лицето (лицата) за контакт], [длъжност] 
[ име на[бенефициера] [свързана трета страна] ] 
[ адрес] 
[ дд месец гггг] 
 
Уважаеми [име на лицето (лицата) за контакт], 
 
Съгласно техническо задание от дата [дд месец гггг]  
 
сключено с [ВАРИАНТ 1: [въведете наименование на бенефициер] („бенефициера“)] 
[ВАРИАНТ 2: [въведете наименование на свързана трета страна] („свързаната трета 
страна“), трета страна, свързана с бенефициера [въведете наименование на бенефициер ] 
(„бенефициера“)], 
 
ние             [наименование на одиторското дружество ] („одиторът“), 
със седалище     [пълен адрес/град/област/провинция/държава], 
представлявани от [име и длъжност на упълномощения представител], 
 
изпълнихме договорените с вас процедури относно декларираните разходи във финансовия/ите 
отчет/и50 на [бенефициера] [свързаната трета страна] съгласно споразумение за отпускане 
на безвъзмездни средства  
[въведете референтни данни на споразумението: номер, наименование на действието и 
съкращение] („споразумението“), 
 
на обща декларирана сума от  
[обща сума] EUR, 
 
и общи действителни разходи и „преки разходи за персонал, декларирани като единични 
разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики“ на [бенефициера] 
[свързаната трета страна] и декларирани в размер на 
 
[сбор от общите действителни разходи и преките разходи за персонал, декларирани като 
единични разходи, изчислени в съответствие с обичайните счетоводни практики на 
[бенефициера] [свързаната трета страна]] EUR 
 
с настоящото представяме независим доклад за фактически констатации („докладът“), 
изготвен в задължителния формат, договорен с вас. 
 
Доклад 
 
                                                 
50 Чрез който се декларират разходите по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (вж. образците на „финансови 

отчети“ в приложение 4 към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 
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Ангажиментът беше изпълнен в съответствие с техническото задание (ТЗ), приложено към 
настоящия доклад. Докладът обхваща извършените договорени процедури („процедурите“) и 
разгледаните стандартни фактически констатации („констатациите“).  
 
Процедурите бяха извършени единствено с оглед подпомагане на [Комисията] [Агенцията] 
при оценката дали разходите, декларирани от [бенефициера] [свързаната трета страна] в 
приложения/ите финансов/и отчет/и са в съответствие със споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства. [Комисията] [Агенцията] прави свои заключения на база на доклада и 
всяка допълнителна информация, която може да изиска. 
 
Обхватът на процедурите е определен от Комисията. Следователно одиторът не носи 
отговорност за тяхната пригодност или целесъобразност. Тъй като изпълнените процедури не 
съставляват одит или преглед в съответствие с Международните стандарти за одит или 
Международните стандарти за ангажименти за преглед, одиторът не предоставя декларация за 
достоверност относно финансовите отчети.  
 
Ако одиторът беше извършил допълнителни процедури или беше извършил одит или преглед 
на финансовите отчети на [бенефициера][свързаната трета страна] в съответствие с 
Международните стандарти за одит или Международните стандарти за ангажименти за 
преглед, може би други въпроси щяха да привлекат вниманието му и следователно щяха да 
бъдат включени в доклада. 
 
Неприложими констатации 
След разглеждане на финансовия/ите отчет/и, посочени по-горе, установихме, че следните 
констатации не са приложими:  

Обяснение (да не се включва в доклада): 
Ако дадена констатация не е приложима, тя трябва да бъде отбелязана с „N.A.“ („неприложимо“) в 
съответния ред в дясната колона на таблицата и това означава, че не е необходимо констатацията да 
бъде потвърдена от одитора и свързаната/ите с нея процедура/и да бъдат изпълнени.  
Основанията за неприложимост на определени констатации следва да бъдат очевидни, т.е.  

 i) ако не е деклариран разход по дадена категория, тогава свързаните с него констатации и 
процедури не са приложими;  

ii) ако условията за прилагане на някои процедури не са изпълнени, свързаните с тях 
констатации и тези процедури не са приложими. Например, за „бенефициери със сметки във 
валута, различна от евро“ процедурите и констатациите, свързани с „бенефициери със 
сметки в евро“ не са приложими. По същия начин ако не е платено допълнително 
възнаграждение, свързаните с допълнителните възнаграждения процедури и констатации са 
неприложими.  

 
Тук следва да се изброят всички констатации, които не са приложими по отношение на 
настоящия ангажимент и да се посочат основанията за неприложимост.  
…. 
 
Изключения  
Освен изброените по-долу изключения, [бенефициерът] [свързаната трета страна] 
предоставиха на одитора цялата документация и счетоводна информация, необходима на 
одитора, за да извърши изискваните процедури и да оцени констатациите. 

Обяснение (да не се включва в доклада): 
- Ако одиторът не е в състояние успешно да изпълни изискваната процедура, тя следва да бъде 
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отбелязана с „И“ („изключение“) в съответния ред на дясната колона на таблицата. 
Причината, като например невъзможност за равняване на ключова информация или неналичност 
на данни, която е попречила на одитора да изпълни процедурата, следва да бъде посочена по-
долу.  

- Ако одиторът не може да потвърди стандартна констатация, след като е изпълнил 
съответната процедура, той следва също да я отбележи с „И“ („изключение“) и, където е 
възможно, да обясни по-долу причините за липсата на изпълнение на констатацията и 
евентуалното въздействие от това.  
 

Тук се изброяват всички изключения и се представя допълнителна информация за 
причините и възможните последствия от всяко изключение, ако такива са известни. Ако 
изключението може да се представи количествено, посочете съответната сума. 
….  

Пример (да не се включва в доклада): 
1. Бенефициерът не бе в състояние да представи доказателства за констатация номер 1 

относно ..., защото .... 
2. Констатация номер 30 не е изпълнена, тъй като методиката, използвана от бенефициера 

за изчисляване на единичните разходи, е различна от тази, одобрена от Комисията. 
Разликите са следните: … 

3. След извършване на договорените процедури с цел потвърждаване на констатация номер 
31, одиторът установи разлика от _____________ EUR. Разликата може да се обясни с …  

    

 
Допълнителни коментари 
 
В допълнение към докладваните резултати от изпълнените конкретни процедури одиторът би 
желал да направи следните общи допълнителни коментари: 

 Пример (да не се включва в доклада): 
1. Относно констатация номер 8 условията за допълнителни възнаграждения се считат за 

изпълнени, защото … 
2. За да можем да потвърдим констатация номер 15, извършихме следните допълнителни 

процедури: ….  
 
Използване на настоящия доклад 
 
Настоящият доклад е изготвен единствено с оглед на горепосочената цел. Той е изготвен само 
за поверително ползване от [бенефициера] [свързаната трета страна] и [Комисията] 
[Агенцията] и единствено за целите на предоставяне на документи на [Комисията] 
[Агенцията] във връзка с изискванията, посочени в член 20.4 от споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства. [Бенефициерът] [Свързаната трета страна] или [Комисията] 
[Агенцията] не могат да използват настоящия доклад за други цели, нито да го разпространяват 
пред други страни. [Комисията] [Агенцията] може да разкрие настоящия доклад единствено 
пред други страни, имащи законни права на достъп до него, по-конкретно Европейската служба 
за борба с измамите (OLAF) и Европейската сметна палата.  
 
Настоящият доклад се отнася единствено за финансов/и отчет/и, представени на [Комисията] 
[Агенцията] от [бенефициера] [свързаната трета страна] и не обхваща никакви други 
финансови отчети на [бенефициера] [свързаната трета страна]. 
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При изготвянето на настоящия доклад не съществува конфликт на интереси51 между одитора и 
бенефициера [и свързаната трета страна]. Хонорарът, заплатен на одитора за изготвяне на 
доклада, е в размер на ______ евро. (включително ______ EUR подлежащ на приспадане ДДС). 
 
Очакваме да обсъдим нашия доклад с Вас и бихме се радвали да предоставим всякаква 
необходима допълнителна информация или съдействие. 
 
[юридическо наименование на одиторското дружество] 
[име и длъжност на упълномощения представител] 
[дд месец гггг] 
Подпис на одитора

                                                 
51 Конфликт на интереси възниква, когато обективността на одитора за издаване на сертификата е компрометирана 

фактически, или както изглежда, когато одиторът например:  
 - е бил включен в изготвянето на финансовите отчети;  
 - вероятно ще извлече пряка полза от приемането на сертификата; 
 - има тясна връзка с лице, представляващо бенефициера; 
 - e директор, попечител или партньор на бенефициера; 
 - е в някакво друго положение, което компрометира неговата или нейната независимост или способност да 

издаде сертификата безпристрастно. 
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Договорени процедури, които следва да бъдат извършени, и стандартни фактически констатации, които следва да бъдат 
потвърдени от одитора 
 
Европейската комисия си запазва правото да i) издава допълнителни указания към одитора относно процедурите, които следва да бъдат спазвани 
или фактите, които следва да бъдат установени и начина, по който да бъдат представени (това може да включва извадката и констатациите) или да 
ii) променя процедурите, като уведоми писмено бенефициера. Процедурите, извършени от одитора с цел да се потвърдят стандартните фактически 
констатации, са изброени в таблицата по-долу. 
Ако настоящият сертификат се отнася до свързана трета страна, всяко споменаване на „бенефициер“ по-долу следва да се счита за споменаване на „свързана трета 
страна“. 

Вариантите, които могат да бъдат посочени в колоната „резултат“, са три: „П“, „И“ и „N.A.“: 

 „П“ е „потвърдена“ и означава, че одиторът може да потвърди „стандартната фактическа констатация“ и следователно че не са докладвани 
изключения. 

 „И“ е „изключение“ и означава, че одиторът и извършил процедурите, но не може да потвърди „стандартната фактическа констатация“, или 
че одиторът не могъл да извърши конкретна процедура (например защото е било невъзможно да се равни ключова информация или 
определени данни не са били налични,  

 „N.A.“ е „неприложимо“ и означава че констатацията не е трябвало да бъде разглеждана от одитора и свързаните с нея процедури не е 
трябвало да бъдат извършени. Основанието за неприложимост на определени констатации следва да е очевидно, т.е.. i) ако не е деклариран 
разход по дадена категория, тогава свързаните с него констатации и процедури не са приложими; ii) ако условието за прилагане на някои 
процедури не е изпълнено, свързаните с тях констатации и тези процедури не са приложими. Например, за „бенефициери със сметки във 
валута, различна от евро“ процедурите и констатациите, свързани с „бенефициери със сметки в евро“ не са приложими. По същия начин ако 
не е платено допълнително възнаграждение, свързаните с допълнителните възнаграждения процедури и констатации са неприложими.  

 
 

Реф. Процедури Стандартна фактическа 
констатация  

Резултат 

(П / И / N.A.) 

А ДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ЕДИНИЧНИ РАЗХОДИ, ИЗЧИСЛЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИЧАЙНИТЕ 
СЧЕТОВОДНИ ПРАКТИКИ  
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Реф. Процедури Стандартна фактическа 
констатация  

Резултат 

(П / И / N.A.) 

 Одиторът изготвя извадка от лица, разходите за които са декларирани в финансовия/ите 
отчети/и, с цел извършване на процедурите, посочени в последователните точки в 
настоящия раздел А.  

(Извадката трябва да бъде направена на случаен принцип, така че да е представителна. 
Пълна извадка се изисква в случаите на по-малко от 10 души (в т.ч. служители, 
физически лица, работещи пряко по договор или персонал, командирован от трета 
страна), в противен случай извадката следва да съдържа минимум 10 души, или 10 % от 
общия брой, която от двете стойности е по-голяма) Одиторът е работил с извадка от 
______ души от общо ______ души. 
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A.1 РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

За хората, включени в извадката и работещи на трудов договор или сходен договор (общи 
процедури за действителни индивидуални разходи за персонал, декларирани като 
единични разходи) 

С цел потвърждаване на стандартни фактически констатации 1—5, изброени в следващата 
колона, одиторът извърши преглед на следните информация/документи, представени от 
бенефициера: 

o списък на лицата, включени в извадката, с посочени периоди, в които те са 
работили по действието, тяхната длъжност (квалификация или категория) и вида на 
техния договор; 

o фишовете за заплати на служителите, включени в извадката; 
o равняване на разходите за персонал, декларирани във финансовия/ите отчет/и със 

счетоводната система (проектно счетоводство и главна книга) и системата за 
ведомост; 

o информация относно трудовоправния статус и условията за наемане на лицата, 
включени в извадката, по-конкретно техните трудови договори или сходни 
договори; 

o обичайната политика на бенефициера относно трудовите възнаграждения 
(например политика за заплати, политика за извънреден труд, променливо 
заплащане); 

o приложимо вътрешно законодателство относно плащането на данъци; труд и 
социалноосигурителните вноски, и 

o всякаква друга документация, подкрепяща декларираните разходи за персонал. 

Одиторът също така проверява допустимостта на всички компоненти на разходите (вж. 
член 6 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства) и преизчислява 
разходите за персонал за служителите, включени в извадката. 

1) Служителите са i) наети 
пряко от бенефициера 
съгласно националното 
законодателство, ii) под 
техническия надзор и под 
ръководството 
единствено на 
бенефициера iii) 
получават 
възнаграждения в 
съответствие с 
обичайните практики на 
бенефициера. 

 

2) Разходите за персонал са 
отразени в счетоводната 
система/ведомост на 
бенефициера. 

 

3) Разходите са въз основа на 
адекватни 
разходооправдателни 
документи и са равнени със 
счетоводните сметки и 
ведомостта. 

 

4) Разходите за персонал не 
съдържат недопустими 
елементи. 

 

5) Няма несъответствия между 
разходите за персонал, 
платени по действието и 
разходите, преизчислени от 
одитора. 
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Допълнителни процедури в случай на изплатени „допълнителни възнаграждения“ 

С цел потвърждаване на стандартните фактически констатации 6—9, изброени в 
следващата колона, одиторът: 

o извърши преглед на съответните документи, представени от бенефициера (правна 
форма, законови/нормативни задължения, обичайната политика на бенефициера за 
допълнителни възнаграждения, критерии за тяхното изчисление); 

o преизчисли сумата на допълнителните възнаграждения, допустима по действието, 
въз основа на получените разходооправдателни документи (работа на пълно 
работно време или почасово, работа изключително по действието или не и др.), за 
да получи приложимото съотношение щатни бройки/година и пропорционална 
ставка (вж. данните, събрани при изпълнение на процедурите по точка A.2 
„производствени часове“ и точка A.4 „система за отчитане на присъствие“). 

 

АКО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО, ИЗПЛАТЕНО НА СЛУЖИТЕЛЯ, НЕ Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР 
(„ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ“) И Е ДОПУСТИМ РАЗХОД СПОРЕД РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 
6.2.A.1, ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЧЕТЕНА КАТО ДОПУСТИМ РАЗХОД ПО ДЕЙСТВИЕТО ДО СЛЕДНИЯ 
РАЗМЕР: 

 (А) АКО ЛИЦЕТО РАБОТИ НА ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ И Е ЗАЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С  РАБОТА 
ПО ДЕЙСТВИЕТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ПЪЛНА ГОДИНА: ДО 8000 EUR/ГОДИШНО; 

(Б) АКО ЛИЦЕТО Е ЗАЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С РАБОТА ПО ДЕЙСТВИЕТО, НО НЕ НА ПЪЛЕН 
РАБОТЕН ДЕН ИЛИ НЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ПЪЛНА ГОДИНА: ДО СЪОТВЕТНИЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЕН РАЗМЕР НА 8000 EUR, ИЛИ 

(В) АКО ЛИЦЕТО НЕ Е ЗАЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С РАБОТА ПО ДЕЙСТВИЕТО: ДО 
ПРОПОРЦИОНАЛНИЯ РАЗМЕР, ИЗЧИСЛЕН СЪГЛАСНО ЧЛЕН 6.2.A.1. 

6) Бенефициерът, изплатил 
„допълнителни 
възнаграждения“, е правен 
субект с идеална цел. 

 

7) Размерът на изплатеното 
допълнително възнаграждение 
съответства на обичайните 
практики на бенефициера 
относно допълнителните 
възнаграждения и такива се 
изплащат по последователен 
начин за едни и същи 
изисквани работа и експертни 
знания.  

 

8) Критериите за изчисление на 
допълнителното 
възнаграждение са обективни 
и се прилагат стандартно от 
бенефициера, независимо от 
източника на финансиране. 

 

9) Размерът на допълнителното 
възнаграждение, включено в 
разходите за персонал, 
начислени по действието, е до 
8000 EUR за щатна 
бройка/година (до 
еквивалентния 
пропорционален размер, ако 
лицето не работи на пълен 
работен ден по действието в 
продължение на една година 
или не е заето изключително с 
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работа по действието). 

Допълнителни процедури, ако се прилагат „единични разходи, изчислени в съответствие с 
обичайните счетоводни практики на бенефициера“:  

В допълнение към изпълнение на процедурите, посочени по-горе, целящи да се потвърдят 
стандартните фактически констатации 1—5 както и, ако е приложимо, 6—9, одиторът 
извърши следните процедури, за да потвърди стандартни фактически констатации 10—13, 
изброени в следващата колона: 

o получи описание на обичайните счетоводни практики на бенефициера за 
изчисление на единичните разходи; 

o извърши преглед на това дали обичайните счетоводни практики на бенефициера се 
прилагат по отношение на финансовите отчети, предмет на настоящия сертификат; 

o извърши проверка с цел да установи дали разходите за служителите, включени в 
извадката, са начислени в правилната категория (в съответствие с критериите, 
прилагани от бенефициера за определяне на категории персонал) като прегледа 
договора/документите, свързани с човешките ресурси или аналитичните 
счетоводни отчети; 

o извърши проверка за липса на разминаване между общия размер на разходите за 
персонал при изчисляване на единични разходи и общия размер на разходите за 
персонал, отразени в счетоводния отчет съгласно националните стандарти; 

o извърши проверка дали действителните разходи за персонал са коригирани въз 
основа на планирани в бюджета или прогнозни елементи, и ако това е така, 
провери дали тези елементи са действително приложими за изчислението, 
обективни и подкрепени с документи. 

10) Разходите за персонал, 
включени във финансовите 
отчети, са изчислени в 
съответствие с обичайните 
счетоводни практики на 
бенефициера. Тази методика 
се прилага последователно за 
всички действия по 
„Хоризонт 2020“. 

 

11) Възнагражденията на 
служителите са начислени в 
правилните категории. 

 

12) Общите разходи за персонал, 
използвани при изчисляване 
на единичните разходи, 
отговарят на разходите, 
отразени в счетоводния отчет 
съгласно националните 
стандарти. 

 

13) Всички прогнозни или 
планирани в бюджета 
елементи, използвани от 
бенефициера за изчисление 
на единичните разходи, са 
приложими за изчисляване 
на разходи за персонал и 
съответстват на обективна 
информация, която подлежи 
на проверка. 

 

За физически лица, включени в извадката и работещи въз основа на договор, пряко 
сключен с бенефициера и различен от трудов договор, като консултанти (без 

14) Физическите лица са 
работили под контрола на 
бенефициера (работят по 

 



„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на 
повече от един бенефициер, декември 2013 г. 

 

15 
 

подизпълнители). 

С цел потвърждаване на стандартни фактически констатации 14—18, изброени в 
следващата колона, одиторът извърши преглед на следните документи/информация, 
представени от бенефициера: 

o договори, по-специално клаузите, свързани с разходи, срок на договора, описание 
на работата, място на работа, собственост върху резултатите и задължения за 
отчетност към бенефициера; 

o условията за назначение на персонал от една и съща категория с оглед сравнение 
на разходите и; 

o всякакви други разходооправдателни документи за декларираните разходи и 
тяхното отразяване (напр. фактури, счетоводни регистри и др.). 

указания на бенефициера). 

15) Те работят в помещенията на 
бенефициера (освен ако с 
бенефициера не е уговорено 
друго). 

 

16) Резултатите от извършената 
работа са собственост на 
бенефициера. 

 

17) Техните разходи не се 
различават съществено от 
разходите за персонала, 
изпълняващ сходни задачи 
по трудов договор с 
бенефициера. 

 

18) Разходите са подкрепени от 
одитни доказателства и са 
отразени счетоводно. 

 

За персонал, командирован от трета страна и включен в извадката (без подизпълнители) 

С цел потвърждаване на стандартни фактически констатации 19—22, изброени в 
следващата колона, одиторът извърши преглед на следните документи/информация, 
предоставена от бенефициера: 

o техните договор/и за командироване, по-специално клаузите за разходи, срок, 
описание на работата, място на работата и собственост върху резултатите; 

o ако бенефициерът заплаща възнаграждение на третата страна за осигурените 
ресурси (вноска в натура срещу заплащане): всички разходооправдателни 
документи за декларираните разходи (напр. договор, фактура, платежно нареждане 
и доказателство, че разходът е отразен в счетоводната система/ведомост и др.) и 
равняване на финансовия/ите отчет/и със счетоводната система (проектно 
счетоводство и главна книга), както и доказателства, че фактурираната от третата 
страна сума не включва печалба;  

19) Командированият персонал 
работи под контрола на 
бенефициера и в 
помещенията на 
бенефициера (освен ако с 
бенефициера не е уговорено 
друго).  

 

20) Резултатите от извършената 
работа са собственост на 
бенефициера. 

 

Ако персоналът е командирован 
срещу заплащане:  

21) Декларираните разходи са 
подкрепени с документи и 
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o ако бенефициерът не заплаща възнаграждение на третата страна за осигурените 
ресурси (безвъзмездна вноска в натура): доказателство за действителните разходи, 
направени от третата страна за осигурения безвъзмездно на бенефициера ресурс 
като декларация за разходи, направени от третата страна и доказателство за 
тяхното отразяване в счетоводната система/ведомост на третата страна;  

o всякакви други документи, които подкрепят декларираните разходи (напр. фактури 
и др.). 

отразени в счетоводството на 
бенефициера. Третата страна 
не е включила печалба.  

Ако персоналът е командирован 
безвъзмездно:  

22) Декларираните разходи не 
надвишават разходите на 
третата страна, отразени в 
нейните счетоводни сметки и 
са подкрепени документално. 

 

A.2 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧАСОВЕ 

С цел потвърждаване на стандартни фактически констатации 23—28, изброени в 
следващата колона, одиторът извърши преглед на съответните документи, по-специално 
национално законодателство, трудови договори и споразумения, документи за отчетено 
работно време на лицата, включени в извадката, за да установи, че: 

o приложените производствени часове годишно са изчислени в съответствие с един 
от методите по-долу,  

o коефициентите за щатни бройки за служителите, които не работят на пълен 
работен ден, са изчислени правилно. 

Ако бенефициерът е приложил метод Б, одиторът установява дали общият брой 
отработени часове е изчислен правилно и в договорите е предвидени брой работни часове 
годишно.  

Ако бенефициерът е приложил метод В, одиторът установява дали „производствените 
часове годишно“, приложени за изчисляване на почасовата ставка, се равняват на поне 
90 % от „стандартните работни часове годишно“. Одиторът може да направи това само ако 
изчислението на стандартните работни часове годишно подлежи на документално 

23) Бенефициерът е приложил 
метод [изберете един от 
вариантите и изтрийте 
останалите] 

[А: 1720 часа] 

[Б: „общ брой отработени 
часове“] 

[В: ползваните 
„производствени часове 
годишно“ съответстват на 
обичайните счетоводни 
практики] 

 

24) Производствените часове са 
изчислени на годишна база.  

25) За служители, неработещи на 
пълен работен ден 
коефициентът за щатна 
бройка е приложен правилно. 
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доказване чрез национално законодателство, трудови споразумения и договори.  

БЕНЕФИЦИЕРЪТ СЛЕДВА ДА ПРИЛАГА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН:  

А. 1720 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧАСА ГОДИШНО (ПРОПОРЦИОНАЛНО ЧИСЛО ЗА ЛИЦАТА, 
НЕРАБОТЕЩИ НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН) 

Б. ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ, ОТРАБОТЕНИ ОТ ЛИЦЕТО ЗА БЕНЕФИЦИЕРА ПРЕЗ ГОДИНАТА (ТОЗИ 
МЕТОД Е ПРЕДСТАВЕН И КАТО „ОБЩ БРОЙ ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ“ В СЛЕДВАЩАТА КОЛОНА). 
ИЗЧИСЛЕНИЕТО НА ОБЩИЯ БРОЙ ОТРАБОТЕНИ ЧАСОВЕ СЕ ИЗВЪРШВА, КАКТО СЛЕДВА: 
РАБОТНИТЕ ЧАСОВЕ ГОДИШНО НА ЛИЦЕТО СЪГЛАСНО ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, ПРИЛОЖИМО 
ТРУДОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НАЦИОНАЛЕН ЗАКОН ПЛЮС ОТРАБОТЕНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ 
ЧАСОВЕ МИНУС ОТСЪСТВЕНИТЕ ЧАСОВЕ (ОТПУСК ПО БОЛЕСТ ИЛИ ДРУГ СПЕЦИАЛЕН 
ОТПУСК). 

В. СТАНДАРТЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ГОДИШНО, ПРИЛАГАН ПО ПРАВИЛО ОТ БЕНЕФИЦИЕРА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИЧАЙНИТЕ МУ СЧЕТОВОДНИ 
ПРАКТИКИ (ТОЗИ МЕТОД Е ПРЕДСТАВЕН И КАТО „ОБЩ БРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧАСОВЕ 
ГОДИШНО“ В СЛЕДВАЩАТА КОЛОНА). ТОЗИ БРОЙ СЛЕДВА ДА Е ПОНЕ 90 % ОТ 
СТАНДАРТНИТЕ РАБОТНИ ЧАСОВЕ ГОДИШНО. 

 

„РАБОТНИ ЧАСОВЕ ГОДИШНО“ ОЗНАЧАВА ПЕРИОДЪТ, В КОЙТО ПЕРСОНАЛЪТ СЛЕДВА ДА Е НА 
РАБОТА, ДА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И ДА ИЗПЪЛНЯВА СЛУЖЕБНИТЕ СИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР, ПРИЛОЖИМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ИЛИ 
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО РАБОТНОТО ВРЕМЕ. 

Ако бенефициерът е приложил 
метод Б. 

26) Изчислението на броя 
„работни часове годишно“, 
извънредните часове и 
отсъствията подлежи на 
проверка въз основа на 
документите, представени от 
бенефициера.  

 

 Ако бенефициерът е приложил 
метод В. 

27) Изчислението на броя 
„стандартни работни часове 
годишно“ подлежи на 
проверка въз основа на 
документите, представени от 
бенефициера. 

 

28) „Производствените часове 
годишно“, ползвани за 
изчисление на почасовата 
ставка, съответстват на 
обичайните счетоводни 
практики на бенефициера и 
се равняват на поне 90 % от 
„работните часове годишно“. 

 

A.3 ПОЧАСОВИ СТАВКИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

I) За единични разходи в съответствие с обичаните счетоводни практики на бенефициера 
(единични разходи):  

Ако бенефициерът има „Сертификат за методиката на изчисление на единичните разходи“ 
(CoMUC), одобрен от Комисията, бенефициерът представя на одитора описание на 
одобрената методика и писмото за приемане от Комисията. Одиторът установява дали 

29) Бенефициерът е приложил 
[изберете един вариант и 
изтрийте останалите]: 

[Вариант I: „Единичните 
разходи (почасови ставки) са 
изчислени в съответствие с 
обичайните счетоводни 
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бенефициерът е приложил в действителност одобрената методика. Ако да, не е необходима 
по-нататъшна проверка.  

Ако бенефициерът няма „Сертификат за методиката“ (CoMUC), одобрен от Комисията, 
или ако одобрената методика не е била приложена, тогава одиторът: 

o извършва преглед на документацията, предоставена от бенефициера, в т.ч. 
ръководства и вътрешни предписания, в които се съдържа обяснение на начина, по 
който се изчисляват почасовите ставки; 

o преизчислява единичните разходи (почасови ставки) за персонала в извадката 
съобразно резултатите от процедурите, извършени по точки A.1 и A.2. 

II) За индивидуални почасови ставки:  

Одиторът: 

o извършва преглед на документацията, предоставена от бенефициера, в т.ч. 
ръководства и вътрешни предписания, в които се съдържа обяснение на начина, по 
който се изчисляват почасовите ставки; 

o преизчислява единичните разходи (почасови ставки) за персонала в извадката 
съобразно резултатите от процедурите, извършени по точки A.1 и A.2. 

 
„ЕДИНИЧНИ РАЗХОДИ, ИЗЧИСЛЕНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБИЧАЙНИТЕ МУ 
СЧЕТОВОДНИ ПРАКТИКИ“: 
ТЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ, КАТО СЕ РАЗДЕЛИ ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО 
КАТЕГОРИЯТА, В КОЯТО ПОПАДА СЛУЖИТЕЛЯ, ПОТВЪРДЕНА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРА A.1, НА БРОЯ 
ЩАТНИ БРОЙКИ И ОБЩИЯ БРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЧАСОВЕ ГОДИШНО ЗА СЪЩАТА КАТЕГОРИЯ, 
ИЗЧИСЛЕНИ ОТ БЕНЕФИЦИЕРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЦЕДУРАТА ПО ТОЧКА A.2. 

ПОЧАСОВИ СТАВКИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ: 
ТЕ СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ, КАТО СЕ РАЗДЕЛИ ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ЗА ДАДЕН 
СЛУЖИТЕЛ, ПОТВЪРДЕНИ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ТОЧКА A.1, НА БРОЯ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ЧАСОВЕ ГОДИШНО, ПОТВЪРДЕНИ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ТОЧКА A.2. 

практики на бенефициера“] 

[Вариант II: Приложени са 
индивидуални почасови 
ставки] 

За вариант I относно единични 
разходи и ако бенефициерът 
прилага методиката, одобрена 
от Комисията (CoMUC):  

30) Бенефициерът прилага 
методиката за изчисление на 
почасовите ставки, одобрена 
от Комисията. Тя съответства 
на обичайните счетоводни 
практики на организацията и 
се прилага последователно за 
всички дейности, независимо 
от източника на 
финансиране. 

 

За вариант I относно единични 
разходи и ако бенефициерът 
прилага методиката, която не е 
одобрена от Комисията: 

31) Единичните разходи, 
преизчислени от одитора, 
съвпадат със ставките, 
приложени от бенефициера. 

 

За вариант II относно 
индивидуалните почасови 
ставки: 

32) Индивидуалните ставки, 
преизчислени от отдитора, 
съвпадат със ставките, 
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приложени от бенефициера. 

 

A.4 СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРИСЪСТВИЕ 

С цел да потвърди, че системата за отчитане на присъствие, осигурява изпълнението на 
минималните изисквания и че декларираните по действието часове са коректни, точни, 
надлежно одобрени и документално подкрепени, одиторът извършва следните проверки за 
лицата, включени в извадката, които са декларирани като работили по действието на 
базата на отчети за присъствие: 

o описание на системата за отчитане на присъствие, представена от бенефициера 
(регистрация, разрешения, обработка в системата за човешки ресурси); 

o за нейното действително приложение; 

o отчетите за присъствие са подписват поне на месечна база от служителите (на 
хартиен или електронен носител) и се утвърждават от ръководителя на проекта или 
друг ръководител; 

o декларираните часове са отработени в срока на проекта; 

o не са налице часове, декларирани като отработени по действието, които са 
отчетени в системата за човешки ресурси като отсъствия поради неработни дни или 
отпуски по болест (допълнителни насрещни проверки с командировки се 
извършват съгласно точка Б.1 по-долу) ; 

o часовете, начислени за действието, отговарят на тези, отразени в системата за 
отчитане на присъствието. 

 
МОГАТ ДА СЕ ОТЧИТАТ ЕДИНСТВЕНО ЧАСОВЕ, ОТРАБОТЕНИ ПО ДЕЙСТВИЕТО. ПЪЛНОТО 
ОТЧЕТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТРАЗЕНО ЗА ЦЯЛАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
ПРОЕКТА И ДА Е ПОДКРЕПЕНО ОТ АДЕКВАТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАДЕЖДНОСТ И 
ДОСТОВЕРНОСТ (ВЖ. СПЕЦИФИЧНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПО-ДОЛУ ЗА ЛИЦАТА, ЗАЕТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
С РАБОТА ПО ДЕЙСТВИЕТО БЕЗ ОТЧЕТИ ЗА ПРИСЪСТВИЕ). 

33) Всички лица са отчели 
времето, отработено по 
действието на дневна/ 
седмична/ месечна база, 
като са ползвали система на 
хартиен 
носител/компютърна 
система (изтрийте 
отговорите, които не са 
приложими) 

 

34) Техните отчети за 
отработено време се 
утвърждават поне на месечна 
база от ръководителя на 
проекта или друг 
ръководител. 

 

35) Декларираните часове са 
отработени в срока на 
проекта и отговарят на 
присъствията/отсъствията, 
отразени в системата за 
човешки ресурси. 

 

36) Не са налице несъответствия 
между броя отчетени часове, 
начислени по действието, и 
броя отразени часове. 

 

Ако лицата са заети изключително с работа по действието без отчети за присъствие  37) Работата изключително по 
действието е удостоверена с 
декларация, подписана от 
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За лицата, избрани да работят изключително по действието без отчети за присъствие, 
одиторът проверява наличните доказателства за това, че те в действителност са работили 
изключително по действието и че бенефициерът е подписал декларация в потвърждение на 
това, че те са били заети изключително с работа по действието. 

 

бенефициера и от друг 
събран доказателствен 
материал.  

Б РАЗХОДИ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ    

Б.1 Одиторът получи подробна разбивка на разходите за подизпълнители и провери 
случайна извадка от ______ разходни единици (пълна извадка се изисква, ако 
разходните единици са по-малко от 10, в останалите случаи извадката следва да включва 
поне 10 единици, или 10 % от общия брой, която от двете стойности е по-голяма). 

За да потвърди стандартни фактически констатации 38—42, изброени в следващата 
колона, одиторът извърши преглед на следното по отношение на разходните единици, 
включени в извадката: 

o възлагането на подизпълнители е предвидено в приложение I; 

o разходите за подизпълнители са декларирани в категорията за разходи за 
подизпълнители на финансовия отчет; 

o спазени са придружаващите документи относно процедурата на подбор и 
възлагане; 

o бенефициерът е гарантирал икономически най-изгодната оферта (ключови 
елементи във връзка със съблюдаването на този принцип са възлагането на 
поръчката на оферента, предложил най-добро съотношение между цена и качество 
в условия на прозрачност и равнопоставеност. Ако бенефициерът е ползвал 
съществуващ рамков договор, той е гарантирал, че договорът е изготвен в 
съответствие с принципа за икономически най-изгодна оферта и условия на 
прозрачност и равнопоставеност). 

По-конкретно, 

i. ако бенефициерът е възлагащ орган по смисъла на Директива 2004/18/EО или 
Директива 2004/17/EО, одиторът проверява дали е спазено приложимото 
национално законодателство за обществените поръчки и дали възлагането на 

38) Начислените разходи за 
подизпълнители са 
предвидени в Приложение I 
и разходите са декларирани 
във финансовите отчети в 
категорията за разходи за за 
подизпълнители. 

 

39) Налице са документи за 
заявки от различни 
доставчици, различни оферти 
и оценка на офертите преди 
извършване на избор на 
доставчик съгласно 
вътрешните процедури и 
правила за възлагане на 
поръчки. Поръчките са 
възложени в съответствие с 
принципа за икономически 
най-изгодна оферта. 

(Когато не са били събрани 
различни оферти, одиторът 
представя обяснението за 
причините, предоставено от 
бенефициера в частта 
„Изключения“ на доклада. 
Комисията анализира тази 
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подизпълнители съответства на реда и условията, предвидени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства. 

ii. Ако бенефициерът не попада в горепосочената категория, одиторът проверява дали 
бенефициерът е спазил обичайните правила за възлагане на обществени поръчки и 
реда и условията, предвидени в споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства. 

За разходни единици, включени в извадката, одиторът също така проверява дали: 

o поръчки не са били възложени на други бенефициери в консорциума; 

o са налице подписани договори между бенефициера и подизпълнителя; 

o са налице доказателства, че услугите са действително предоставени от 
подизпълнителя; 

информация, за да прецени 
дали тези разходи могат да 
бъдат признати за 
допустими.) 

40) Поръчки не са възлагани на 
други бенефициери от 
консорциума. 

 

41) За всички поръчки има 
подписани договори между 
бенефициера и 
подизпълнителя. 

 

42) Налице са доказателства, че 
услугите са действително 
предоставени от 
подизпълнителя. 

 

В РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ТРЕТИ 
СТРАНИ   

В.1 Одиторът получи подробна разбивка на разходите за предоставяне на финансова 
подкрепа на трети страни и провери случайна извадка от ______ разходни единици 
(пълна извадка се изисква, ако разходните единици са по-малко от 10, в останалите 
случаи извадката следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия брой, която от 
двете стойности е по-голяма). 
 
Одиторът установи дали следните минимални условия са били изпълнени: 

а) максималният размер на финансовата подкрепа за всяка трета страна не надвишава 
60 000 EUR, освен в случаите, когато в приложение I изрично е предвидено друго; 

 
б) финансовата подкрепа за трети страни е договорена в приложение I от 

споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и разпоредбите за 
финансовата подкрепа за трети страни, предвидени в приложение I са спазени. 

43) Изпълнени са всички 
минимални условия.  



„Хоризонт 2020“ Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на 
повече от един бенефициер, декември 2013 г. 

 

22 
 

Г ДРУГИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРЕКИ РАЗХОДИ 

Г.1 ПЪТНИ РАЗХОДИ И СВЪРЗАНИ ДНЕВНИ РАЗХОДИ  

Одиторът провери случайна извадка от ______ разходни единици. (пълна извадка се 
изисква, ако разходните единици са по-малко от 10, в останалите случаи извадката 
следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия брой, която от двете стойности е 
по-голяма). 

Одиторът провери извадката и установи, че: 

o че разходите за път и дневните разходи са в съответствие с обичайната политика на 
бенефициера относно командировките. В този контекст бенефициерът представи 
доказателства за обичайната си политика за командировките (напр. ползване на 
билети първа класа, възстановяване на разходи на база действително направени 
разходи, еднократна обща сума или дневни суми) с оглед одиторът да съпостави 
пътните разходи с тази политика; 

o пътните разходи са правилно определени и разпределени за действието (напр. 
командировките са свързани с действието), като извърши преглед на съответните 
разходооправдателни документи като протоколи от срещи, семинари и 
конференции, че те се отразени правилно в съответната проектна сметка, че 
отговарят на отчетите за присъствие или съответстват на 
датите/продължителността на семинара/конференцията; 

o не са декларирани недопустими, прекомерни или неоправдани разходи. 

44) Направените, одобрени и 
възстановени разходи 
съответстват на обичайната 
политика на бенефициера 
относно командировките.  

 

45) Има връзка между 
командировката и 
действието. 

 

46) Информацията в 
разходооправдателните 
документи относно целта на 
командировката, дати и 
продължителност е 
последователна и равнена с 
отчетите за присъствие и 
счетоводството.  

 

47) Не са декларирани 
недопустими, прекомерни 
или неоправдани разходи.  

 

Г.2 АМОРТИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОБОРУДВАНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И 
ДРУГИ АКТИВИ 

Одиторът провери случайна извадка от ______ разходни единици (пълна извадка се 
изисква, ако разходните единици са по-малко от 10, в останалите случаи извадката 
следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия брой, която от двете стойности е 
по-голяма). 

За „оборудването, инфраструктурата и другите активи“ [наричани по-нататък „актив/и“], 

48) Спазени са правилата, 
принципите и предписанията 
за възлагане на поръчки. 

 

49) Има връзка между 
споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства и 
активите за действието. 
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подбрани в извадката, одиторът установи, че: 

o активите са придобити в съответствие с вътрешните предписания и процедури на 
бенефициера; 

o те са коректно разпределени за действието (с разходооправдателни документи като 
фактура за доставка или друго доказателство за връзка с действието)  

o те се отразени в счетоводната система; 

o степента на ползване на активите за действието (в процентно изражение) е 
подкрепена с надеждна документация (напр. таблица с общи данни за ползването); 

 
Одиторът преизчисли амортизационните разходите и установи, че те съответстват на 
приложимите правила в държавата на бенефициера и на обичайната счетоводна политика 
на бенефициера (напр. амортизацията е изчислена на база стойност при придобиване). 

Одиторът установи, че не са декларирани недопустими разходи като ДДС, подлежащ на 
приспадане, загуби от валутни курсове, и прекомерни или неоправдани разходи (вж. член 
6.5 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 

50) Активите, отчетени за 
действието, са проследими 
до счетоводна документация 
и свързаните с нея 
документи. 

 

51) Методът за амортизация, 
приложен за отчитане на 
актива по действието, 
съответства на приложимите 
правила в държавата на 
бенефициера и на 
обичайната му счетоводна 
политика. 

 

52) Отчетената стойност 
отговаря на действителното 
ползване за действието. 

 

53) Не са декларирани 
недопустими или 
прекомерни, или 
неоправдани разходи. 

 

Г.3 РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ  

Одиторът провери случайна извадка от ______ разходни единици. (пълна извадка се 
изисква, ако разходните единици са по-малко от 10, в останалите случаи извадката 
следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия брой, която от двете стойности е 
по-голяма). 

За закупуване на стоки, строителни работи или услуги, включени в извадката, одиторът 
установи, че : 

54) Договорите за строителни 
работи и услуги не обхващат 
задачи, описани в 
приложение 1. 

 

55) Разходите са разпределени за 
правилното действие и 
стоките не са отразени в 
списъка на дълготрайното 
оборудване. 
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o договорите не обхващат задачи, описани в приложение 1; 

o те са коректно определени, разпределени за подходящото действие и отразени в 
счетоводната система (проследими до базови документи като поръчки за покупка, 
фактури и счетоводство); 

o стоките не са отразени в списъка на дълготрайното оборудване; 

o разходите, начислени по действието, са осчетоводени в съответствие с обичайните 
счетоводни практики на бенефициера; 

o не се декларирани недопустими, прекомерни или неоправдани разходи (вж. член 6 
от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства). 

Освен това одиторът установи, че тези стоки и услуги са придобити съобразно вътрешните 
предписания и процедури на бенефициера, по-конкретно: 

o ако бенефициерът е възлагащ орган по смисъла на Директива 2004/18/EО или 
Директива 2004/17/EО, одиторът проверява дали е спазено приложимото 
национално законодателство за обществените поръчки и дали възлагането на 
поръчката, съответства на реда и условията, предвидени в споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства. 

o Ако бенефициерът не попада в горепосочената категория, одиторът проверява дали 
бенефициерът е спазил обичайните правила за възлагане на обществени поръчки и 
реда и условията, предвидени в споразумението за отпускане на безвъзмездни 
средства. 

За разходни единици, включени в извадката, одиторът е установил и че: 

o бенефициерът е гарантирал икономически най-изгодната оферта (ключови 
елементи във връзка със съблюдаването на този принцип са възлагането на 
поръчката на оферента, предложил най-добро съотношение между цена и качество 
в условия на прозрачност и равнопоставеност. Ако бенефициерът е ползвал 
съществуващ рамков договор, той е гарантирал, че договорът е изготвен в 
съответствие с принципа за икономически най-изгодна оферта и условия на 
прозрачност и равнопоставеност); 

ТАКИВА СТОКИ И УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ НАПРИМЕР КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 
СВОБОДЕН ДОСТЪП), ПРАВНА ЗАКРИЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СПЕЦИФИЧНА ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИЕТО, 

56) Разходите са отчетени в 
съответствие с обичайната 
счетоводна политика на 
бенефициера и са 
подкрепени с 
разходооправдателни 
документи. 

 

57) Не са декларирани 
недопустими или 
прекомерни, или 
неоправдани разходи. За 
вътрешни 
фактури/разплащания се 
отчита само разходния 
елемент без надбавките. 

 

58) Спазени са правилата, 
принципите и ръководствата 
за възлагане на поръчки 
Налице са документи за 
покани към различни 
доставчици, различни оферти 
и оценка на оферти преди 
избора на доставчик в 
съответствие с процедурите 
и правилата за възлагане. 
Покупките са извършени 
съобразно принципа за 
икономически най-изгодна 
оферта.  

(Когато не са били събрани 
различни оферти, одиторът 
представя обяснението за 
причините, предоставено от 
бенефициера в частта 
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АКО СЕ ИЗИСКВА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, 
СЕРТИФИКАТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, АКО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО И 
СЕРТИФИКАТИ ЗА МЕТОДИКАТА, ПРЕВОДИ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ. 

„Изключения“ на доклада. 
Комисията анализира тази 
информация, за да прецени дали 
тези разходи могат да бъдат 
признати за допустими.) 

 

Г.4 ОБОБЩЕНИ КАПИТАЛОВИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Одиторът потвърди наличието на положителна предварителна оценка (издадена от 
службите на Комисията) на счетоводната методика на бенефициера, която позволява да се 
приложат насоките за отчитане на разходите за голяма научноизследователска 
инфраструктура като преки разходи по „Хоризонт 2020“. 

 
В случаите на издадена положителна предварителна оценка (вж. стандартни 
фактически констатации 59—60 в следващата колона), 

Одиторът потвърди, че бенефициерът прилага последователно методиката, описана и 
одобрена в положителната предварителна оценка; 

 
В случаите, когато положителна предварителна оценка НЕ и издадена (вж. 
стандартна фактическа констатация 61 в следващата колона), 

Одиторът потвърди, че разходи за голяма научноизследователска инфраструктура не са 
били отчитани като преки разходи в никоя разходна категория; 

 
В случаите, когато е издаден проект на доклад от предварителна оценка с препоръки 
за допълнителни промени (вж. стандартна фактическа констатация 61 в следващата 
колона), 
• Одиторът изпълни същата процедура като тази по-горе (когато НЕ е била издадена 

положителна предварителна оценка) и обърна специално внимание (с допълнителна 
проверка) на разходните единици, чието включване като преки разходи за голяма 
научноизследователска инфраструктура е отхвърлено в предварителна оценка или за 
които са направени препоръки. 

59) Разходите за голяма 
научноизследователска 
инфраструктура, начислени 
като преки разходи (в 
съответния ред на 
финансовия отчет), 
съответстват на методиката, 
описана в доклада за 
положителна предварителна 
оценка. 

 

60) Всички разлики между 
действително приложената 
методика и положително 
оценената такава са 
подробно описани и 
съответно коригирани. 

 

61) Декларираните преки 
разходи не съдържат непреки 
компоненти, свързани с 
голяма 
научноизследователска 
инфраструктура.  

 

Д ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАЛУТНИ КУРСОВЕ   
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Д.1 а) За бенефициери със сметки във валута, различна от евро 

Одиторът провери случайна извадка от ______ разходни единици и установи, че 
валутните курсове, използвани са преобразуване на други валути в евро, са в 
съответствие със следните правила, предвидени в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства (пълна извадка се изисква, ако разходните единици са по-малко от 
10, в останалите случаи извадката следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия 
брой, която от двете стойности е по-голяма): 

РАЗХОДИТЕ, НАПРАВЕНИ В ДРУГА ВАЛУТА, СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ В ЕВРО ПО СРЕДНИЯ 
ОБМЕНЕН КУРС, ПУБЛИКУВАН В СЕРИЯ C НА ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), ОПРЕДЕЛЕН ЗА 
СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД.  

АКО В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НЕ Е ПУБЛИКУВАН ДНЕВЕН ОБМЕНЕН 
КУРС ЗА ЕВРОТО ЗА СЪОТВЕТНАТА ВАЛУТА, ПРЕОБРАЗУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ПО СРЕДНИ 
МЕСЕЧНИ СЧЕТОВОДНИ КУРСОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИСИЯТА И ПУБЛИКУВАНИ НА НЕЙНИЯ 
УЕБСАЙТ 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), 
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД. 

62) Валутните курсове, 
използвани за преобразуване 
на други валути в евро, 
съответстват на правилата, 
предвидени в 
споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства и 
няма несъответствия в 
крайните стойности. 

 

б) За бенефициери със сметки в евро 

Одиторът провери случайна извадка от ______ разходни единици и установи, че 
валутните курсове, използвани са преобразуване на други валути в евро, са в 
съответствие със следните правила, предвидени в споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства (пълна извадка се изисква, ако разходните единици са по-малко от 
10, в останалите случаи извадката следва да включва поне 10 единици, или 10 % от общия 
брой, която от двете стойности е по-голяма): 

РАЗХОДИТЕ, НАПРАВЕНИ В ДРУГА ВАЛУТА, СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ В ЕВРО, КАТО СЕ ПРИЛАГАТ 
ОБИЧАЙНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРАКТИКИ НА БЕНЕФИЦИЕРА. 

63) Бенефициерът прилага 
обичайните си счетоводни 
практики. 

 

 
 [юридическо наименование на одиторското дружество] 
[име и длъжност на упълномощения представител] 
[дд месец гггг] 
<Подпис на одитора>

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА МЕТОДИКАТА 

 
 

 За вариантите, посочени [в курсив в квадратни скоби]: изберете приложимия вариант. 
Вариантите, които не бъдат избрани, следва да бъдат изтрити. 

 За полетата, посочени в [сиво в квадратни скоби]: въведете съответните данни 
 
 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОДИТЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА 
МЕТОДИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 
ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ПО „ХОРИЗОНТ 2020“ — РАМКОВА 
ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ИНОВАЦИИ………………………………………………………………………………………………
 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

НЕЗАВИСИМИ ДОКЛАД ЗА ФАКТИЧЕСКИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО 
МЕТОДИКАТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ФИНАНСИРАНО ПО „ХОРИЗОНТ 2020“ — РАМКОВА 
ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ 
………………………………………………………………………….. ERROR! BOOKMARK NOT 
DEFINED. 
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Техническо задание за одитен ангажимент за сертификат за методиката във връзка с едно 

или повече споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ 
— рамкова програма за научни изследвания и иновации 

 
Настоящият документ представлява „техническо задание“, въз основа на което  
 
[ВАРИАНТ 1: [въведете наименование на бенефициера] („бенефициерът“)] [ВАРИАНТ 2: 
[въведете наименование на свързаната трета страна] („свързаната трета страна“), трета 
страна, свързана с бенефициера [въведете наименование на бенефициера] („бенефициерът“)] 
 
приема да ангажира 

[въведете юридическо наименование на одиторското дружество] („одитора“), 
 
който да предостави независим доклад за фактически констатации („доклада“) относно 
обичайните счетоводни практики на [бенефициера] [свързаната трета страна] за 
изчисляване и отчитане на преки разходи за персонал, декларирани като единични разходи 
(„методиката“) във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по 
„Хоризонт 2020“.  
 
Процедурите, които ще бъдат изпълнени с цел оценка на методиката, ще се основават на 
споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни средства, подробно посочени по-долу: 
 
[въведете заглавие и номер на споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни средства] 
(„споразумението/ята“).  
 
Споразумението/ята е/са сключено/и между бенефициера и [ВАРИАНТ 1: Европейския съюз 
(„ЕС“, представляван от Европейската комисия („Комисията“)][ ВАРИАНТ 2: Европейската 
общност за атомна енергия („Евратом“), представлявана от Европейската комисия 
(„Комисията“)][ВАРИАНТ 3: [Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA)] 
[Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA)] 
[Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA)] [Изпълнителната агенция за малките 
и средните предприятия (EASME)] („Агенцията“), съгласно пълномощията, делегирани от 
Европейската комисия („Комисията“).]  
 
[Комисията] [Агенцията] се споменава само като страна, подписала споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства с бенефициера. [Европейският 
съюз][Евратом][Агенцията] не е страна по този ангажимент.  
 
1.1 Предмет на ангажимента 
 
Съгласно член 18.1.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства бенефициерите 
[или свързаните трети страни], които декларират преки разходи за персонал като единични 
разходи в съответствие с обичайните си счетоводни практики, могат да представят за 
одобрение на [Комисията] [Агенцията] сертификат за методиката („CoMUC“), в който се 
посочва, че са налице адекватни документи и данни, които доказват, че счетоводните практики, 
използвани от тях, съответстват на условията, предвидени в точка A на член 6.2.  
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Сертификатът за методиката, предмет на настоящия ангажимент, е съставен от два отделни 
документа: 
 

- Техническото задание („ТЗ“), което следва да бъде подписано от [бенефициера] 
[свързаната трета страна] и одитора; 

 
- Независимия доклад за фактически констатации на одитора („докладът“), който се 

изготвя на бланка на одитора, подписан и подпечатан от одитора и включва; стандартни 
декларации („декларации“), оценени и подписани от [бенефициера] [свързаната трета 
страна], съгласуваните процедури („процедури“), извършени от одитора и стандартни 
фактически констатации („констатациите“), оценени от одитора. Декларациите, 
процедурите и констатациите са обобщени в таблицата, която е неразделна част от 
доклада. 

 
Информацията, предоставена чрез декларациите, процедурите и констатациите, ще даде 
възможност на Комисията да направи изводи относно наличието на обичайни счетоводни 
практики на [бенефициера] [свързаната трета страна] и относно тяхната пригодност да 
гарантират, че отчетените преки разходи за персонал съответстват на разпоредбите на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Комисията прави собствени изводи от 
доклада и допълнителната информация, която може да изиска. 
 
1.2 Отговорности  

 
Страни по настоящото споразумение са [бенефициерът] [свързаната трета страна] и 
одиторът. 
 
[Бенефициерът] [Свързаната трета страна]: 

• e длъжен да изготви финансов/и отчет/и за споразумението/ята за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие със задълженията си по тези споразумения; 

• е отговорен за предоставяне на финасовия/ите отчет/и на одитора, така че одиторът да 
може да ги съпостави със счетоводната система на [бенефициера] [свързаната трета 
страна] и съответните сметки и документация. Финансовите отчети ще се използват 
въз основа на процедурите, които одиторът следва да изпълни съгласно настоящото ТЗ; 

• е отговорен за методиката и за верността на финансовите отчети; 
• е длъжен да потвърди или опровергае декларациите, посочени в частта, озаглавена 

„Декларации от бенефициера/свързаната трета страна“ в първата колона на таблицата, 
която е неразделна част от доклада; 

• е длъжен да представи на одитора подписано придружително писмо с ясно обозначена 
дата; 

• приема, че одиторът не може да извърши процедурите ефективно, ако 
[бенефициерът] [свързаната трета страна] не предостави пълен и свободен 
достъп до своя персонал, счетоводните и другите свързани документи. 
 

Одиторът: 
• [Вариант 1 по подразбиране: е квалифициран да извършва задължителни одити на 

счетоводни документи в съответствие с Директива 2006/43/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО и за отмяна на Директива 84/253/EEО или сходни 
национални нормативни актове]. 

• [Вариант 2 ако бенефициерът или свързаната трета страна има независим държавен 
служител: е компетентен и независим държавен служител, за когото съответните 
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национални органи за установили, че е правоспособен да извършва одит на 
бенефициера]. 

• [Вариант 3 ако бенефициерът или свързаната трета страна е международна 
организация: е [вътрешен] [външен] одитор в съответствие с вътрешните финансови 
правила и процедури на международната организация]. 

 
Одиторът: 

• трябва да е независим от бенефициера [и свързаната трета страна] и по-конкретно 
той не трябва да е участвал в изготвянето на финансовите отчети на бенефициера [и 
свързаната трета страна]; 

• трябва да планира работата си, така че определените процедури да бъдат извършени и 
констатациите да подлежат на оценка; 

• трябва да се придържа към предвидените процедури и към задължителния формат на 
доклада; 

• трябва да осъществи настоящия ангажимент в съответствие с ТЗ; 
• трябва да документира важните факти, който са от значение за доклада; 
• трябва да изготви доклада въз основа на събрания доказателствен материал; 
• трябва да представи доклада на [бенефициера] [свързаната трета страна]. 

 
Комисията определя процедурите, които одиторът следва да извърши и констатациите, които 
той следва да потвърди. Одиторът не носи отговорност за тяхната пригодност или 
целесъобразност. Тъй като настоящият ангажимент не е ангажимент за достоверност, одиторът 
не дава одитно становище, нито предоставя декларация за достоверност 
 
1.3 Приложими стандарти  
 
Одиторът се задължава да изпълни ангажимента в съответствие с настоящото техническо 
задание и52: 
 

- в съответствие с международния стандарт за свързаните по съдържание услуги (ISRS) 
4400 „Ангажименти за извършване на договорени процедури във връзка с финансова 
информация“, публикуван от МФС (Международна федерация на счетоводителите); 

- в съответствие с издадения от МФС Етичен кодекс на професионалните 
счетоводители. Макар ISRS 4400 да предвижда, че за ангажиментите за извършване на 
договорени процедури не се изисква независимост, Комисията изисква одиторът да 
отговаря и на изискванията за независимост, определени в „Етичен кодекс на 
професионалните счетоводители“. 

 
Одиторът включва в доклада си заявление за отсъствие на конфликт на интереси между него и 
бенефициера и [и свързаната трета страна] при изготвянето на доклада, както и, ако 
услугата е фактурирана, сумата на хонорара, изплатен на одитора за изготвяне на доклада. 
 
1.4 Доклади 

 
Докладът следва да бъде изготвен на езика, на който е изготвено споразумението за отпускане 
на безвъзмездни средства (вж. член 20.7 на споразумението).  
 
Съгласно член 22 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства Комисията 
[Агенцията], Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата имат 

                                                 
52 Върховните одитни институции, които прилагат стандартите на Международната организация на върховните одитни институции 

(INTOSAI), могат да извършват договорените процедури съгласно съответните Международни стандарти на върховните 
одитни институции и етичния кодекс, издаден от INTOSAI, вместо съгласно международния стандарт за свързаните по 
съдържание услуги (‘ISRS’) 4400 и етичния кодекс на професионалните счетоводители на МФС. 
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право да извършват одити на всяка работа по действието, за която се изисква възстановяване на 
декларирани разходи от [Европейския съюз] [Евратом], в т.ч. работата по настоящия 
ангажимент. Одиторът е длъжен да осигури достъп до всички работни документи, свързани с 
настоящия ангажимент, ако Комисията [Агенцията], Европейската служба за борба с измамите 
или Европейската сметна палата изискат тези документи.  
 
1.5 Срокове 

 
Докладът следва да бъде предоставен до [дд месец гггг]. 
 
1.6 Други условия 

 
[[Бенефициерът] [Свързаната трета страна] и одиторът могат да използват този раздел, 
за да определят други специфични условия като хонорари на одитора, отговорност, 
приложимо законодателство и др. Тези специфични условия не могат да са в противоречие с 
условията, предвидени по-горе.] 
 
 
[юридическо наименование на одиторското 
дружество] 

[юридическо наименование на 
[бенефициера][свързаната трета страна]] 

[име и длъжност на упълномощения 
представител] 

[име и длъжност на упълномощения 
представител] 

[дд месец гггг] [дд месец гггг] 
Подпис на одитора Подпис на [бенефициера][свързаната трета 

страна] 
 



Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства номера: [ въведете номера] [въведете съкращения ] 
  

 „Хоризонт 2020“ Образци на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства: Общ образец на 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на повече от един бенефициер, декември 2013 г. 

6 
 

 
 

Независим доклад за фактически констатации относно методиката във връзка със 
споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, финансирано по „Хоризонт 

2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации 
 
(Отпечатва се на бланка на одитора) 
 
До 
[ име на лицето(лицата) за контакт], [длъжност] 
[ име на[бенефициера] [свързана трета страна] ] 
[ адрес] 
[ дд месец гггг] 
 
Уважаеми [име на лицето (лицата) за контакт], 
 
Съгласно техническо задание от дата [дд месец гггг]  
 
сключено с [ВАРИАНТ 1: [въведете наименование на бенефициер] („бенефициера“)] [ВАРИАН 
2: [ въведете наименование на свързана трета страна] („свързаната трета страна“), трета 
страна, свързана с бенефициера [въведете наименование на бенефициер ] („бенефициерът“)], 
 
ние             [наименование на одиторското дружество ] („одиторът“), 
 
със седалище     [пълен адрес/град/област/провинция/държава], 
 
представлявани от [име и длъжност на упълномощения представител], 
 
извършихме договорените процедури („процедурите“) и с настоящото представяме нашия 
независим доклад за фактически констатации („доклада“) относно обичайните счетоводни 
практики на [бенефициера] [свързаната трета страна] за изчисление и деклариране на преки 
разходи за персонал като единични разходи („методиката“). 
 
Вие поставихте изискване да бъдат изпълнени определени процедури във връзка със 
споразумение/я за отпускане на безвъзмездни средства 

 
[заглавие и номер на споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни средства] 

(„споразумението/ята“). 
 
Доклад 
 
Ангажиментът беше изпълнен в съответствие с техническото задание (ТЗ), приложено към 
настоящия доклад. Докладът обхваща: стандартни декларации („декларации“), направени от 
[бенефициера] [свързаната трета страна], извършените съгласувани процедури 
(„процедурите“) и разгледаните и потвърдени от нас стандартни фактически констатации 
(„констатациите“).  
 
Ангажиментът включваше изпълнение на процедурите и оценка на констатациите и на 
изискваната документация, приложена към настоящия доклад, като въз основа на резултатите 
Комисията да направи изводи относно приемливостта на методиката, прилагана от 
[бенефициера] [свързаната трета страна].  
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Докладът е относно методиката, прилагана от [дд месец гггг]. В случай, че [бенефициерът] 
[свързаната трета страна] промени тази методика, докладът престава да бъде приложим 
относно финансовите отчети53, представени след промяната. 
 
Обхватът на процедурите и стандартните декларации, и констатации са определени еднолично 
от Комисията. Следователно одиторът на носи отговорност за тяхната пригодност или 
целесъобразност.  
 
Тъй като изпълнените процедури не съставляват одит или преглед в съответствие с 
Международните стандарти за одит или Международните стандарти за ангажимент за преглед, 
ние не предоставяме декларация за достоверност относно разходите, декларирани въз основа на 
методиката на [бенефициера] [свързаната трета страна]. Ако бяхме извършили 
допълнителни процедури или бяхме извършили одит или преглед в съответствие с тези 
стандарти, може би други въпроси щяха да привлекат вниманието ни и следователно щяха да 
бъдат включени в доклада.  
 
Изключения  
 
Освен изключенията, изброени по-долу, [бенефициерът] [свързаната трета страна] са 
съгласни със стандартните декларации и са предоставили на одитора документацията и 
информацията, необходима, за да може той да извърши изискваните процедури и да потвърди 
стандартните констатации. 

Тук се изброяват всички изключения и се представя допълнителна информация за 
причините и възможните последствия от всяко изключение, ако такива са известни. Ако 
изключението може да се представи количествено, посочете съответната сума. 

….. 

 
 Обяснение на възможните изключения под формата на примери (да не се включва в доклада): 
i. [Бенефициерът] [Свързаната трета страна] не е съгласен със стандартна декларация номер … 
защото…; 
ii. Одиторът не е бил в състояние да извърши процедура ... защото …. (напр. поради невъзможност да 
се равни ключова информация или липса на данни или наличие на непоследователни данни); 
iii. Одиторът не може да потвърди или подкрепи стандартна констатация номер …, защото …. 

Коментари 

Бихме желали да добавим следните коментари, свързани с постигане на по-добро разбиране за 
методиката, прилагана от [бенефициера] [свързаната трета страна] или на докладваните 
резултати: 

 Пример (да не се включва в доклада): 
Относно методиката за изчисление на почасови ставки … 
Относно стандартна констатация 15 следва да се отбележи, че … 
[Бенефициерът] [Свързаната трета страна] предостави следното обяснение за отклонението от 
декларацията за референтния показател XXIV относно отчитането на присъствие за персонал, 
който не работи изключително по действието: … 

 
Приложения 
 

                                                 
53 Финансов отчет в този контекст означава единствено приложение 4 от споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства, чрез което се декларират разходи по споразумението. 
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Моля, представете следните документи на одитора и ги приложете към доклада при 
представяне на настоящия сертификат (CoMUC) на Комисията: 
 

1. Кратко описание на методиката за изчисление на разходите за персонал, 
производствени часове и почасови ставки; 

2. Кратко описание на системата за отчитане на присъствие; 
3. Пример на отчет за присъствие, ползван от [бенефициера] [свързаната трета страна]; 
4. Описание на всички приложени планирани в бюджета или прогнозни елементи заедно с 

обяснение защо са приложими за изчисление на разходи за персонал, защо са разумни и 
как се основават на обективна информация, която подлежи на проверка; 

5. Обобщена справка с почасова ставка за преките разходи за персонал, декларирани от 
[бенефициера] [свързаната трета страна] и преизчислени от одитора за всеки член на 
персонала, включен в извадката (имената на служителите не трябва да се посочват); 

6. Сравнителна таблица с обобщени данни за всеки служител, включен в извадката 
относно а) времето, отчетено от [бенефициера] [свързаната трета страна] във 
финансовия/ите отчет/и и б) времето съгласно отчета за присъствие, установено от 
одитора; 

7. Копие от придружителното писмо до одитора. 
 
Използване на настоящия доклад 
 
Настоящият доклад е изготвен единствено с оглед на целта, посочена в точка 1.1 „Предмет на 
ангажимента“.  
 
Докладът: 

- е поверителен и следва да бъде представен на Комисията от [бенефициера] [свързаната 
трета страна] във връзка с член 18.1.2 от споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства; 

- не може да бъде ползван от [бенефициера] [свързаната трета страна] или от 
Комисията за каквито и да е други цели, както и да бъде разпространяван на които е да 
е други страни; 

- може да бъде разкриван на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на 
Европейската сметна палата.  

- е свързан единствено с обичаните счетоводни практики, посочени по-горе, и не 
представлява доклад относно финансовите отчети на [бенефициера] [свързаната трета 
страна]. 

 
При изготвянето на настоящия доклад не съществува конфликт на интереси54 между одитора и 
бенефициера [и свързаната трета страна]. Хонорарът, заплатен на одитора за изготвяне на 
доклада, е в размер на ______ EUR. (включително ______ EUR подлежащ на приспадане ДДС). 
 
Очакваме да обсъдим нашия доклад с Вас и бихме се радвали да предоставим всякаква 
необходима допълнителна информация или съдействие. 
 
С уважение, 
 

                                                 
54 Конфликт на интереси възниква, когато обективността на одитора за издаване на удостоверението сертификата е 

компрометирана фактически, или както изглежда, когато одиторът например:  
 - е бил включен в изготвянето на финансовите отчети;  
 - вероятно ще извлече пряка полза от приемането на сертификата; 
 - има тясна връзка с лице, представляващо бенефициера; 
 - e директор, попечител или партньор на бенефициера; 
 - е в някакво друго положение, което компрометира неговата или нейната независимост или способност да 

издаде сертификата безпристрастно. 
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[юридическо наименование на одиторското дружество] 
[име и длъжност на упълномощения представител] 
[дд месец гггг] 
Подпис на одитора 
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Декларации от бенефициера/свързаната трета страна („декларации“) и процедури („процедурите“), които следва да бъдат 
извършени, и стандартни фактически констатации („констатациите“), които следва да бъдат потвърдени от одитора  
 
Европейската комисия си запазва правото да издава допълнителни указания към одитора относно декларациите, които следва да бъдат направени, 
процедурите, които следва да бъдат извършени или констатациите, които следва да бъдат потвърдени, както и за начина, по който да бъдат 
представени. Комисията си запазва правото да променя декларациите, процедурите или констатациите с писмено известие до 
бенефициера/свързаната трета страна с оглед адаптиране на процедурите към промени в споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни средства 
или промени в които и да е други обстоятелства.  
 
Ако настоящият сертификат се отнася до обичайните счетоводни практики на свързана трета страна, всяко споменаване на „бенефициер“ по-долу 
следва да се счита за споменаване на „свързана трета страна“. 

 

Моля, обяснете несъответствията в текста на доклада. 
Декларации от бенефициера  Процедури, които следва да бъдат извършени, и констатации, които следва 

да бъдат потвърдени от одитора 

A. Използване на методиката 

I. Счетоводната практика, описана по-долу, се прилага от [дд месец 
гггг]. 

II. Следващата планирана промяна на методиката, прилагана от 
бенефициера, е от [дд месец гггг]. 

Процедура: 

 Одиторът съпостави тези дати с документацията, предоставена от 
бенефициера. 

Фактическа констатация: 

1 Представените от бенефициера дати съответстват на документацията. 

Б. Описание на методиката 

III. Методиката за изчисление на единични разходи се прилага 
последователно и е предвидена в съответните процедури. 

[Моля, опишете методиката, която прилага вашият субект, за изчисление на 
разходи за персонал, производствени часове и почасови ставки, представете 
описанието на одитора и го приложете към настоящия сертификат] 
 

- [Ако декларацията в раздел Б „Описание на методиката“ не може да 
бъде доказана от бенефициера или не е налице писмена методика за 
изчисление на единични разходи, това трябва да бъде посочено по-

Процедура: 

 Одиторът прегледа описанието, съответните ръководства и/или 
вътрешни предписания, които съдържат описание на методиката. 

Фактическа констатация: 

2 Краткото описание съответства на приложимите ръководства, вътрешни 
предписания и/или други документални доказателства, разгледани от 
одитора.  

3 Методиката е прилагана по правило от бенефициера като част от 
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Моля, обяснете несъответствията в текста на доклада. 
Декларации от бенефициера  Процедури, които следва да бъдат извършени, и констатации, които следва 

да бъдат потвърдени от одитора 
долу и да се докладва като изключение от одитора в основния текст 
на доклада за фактически констатации:…] 

неговите обичайни счетоводни практики.  
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В. Разходи за персонал 

Общи 
IV. Единичните разходи (почасови ставки) са ограничени до заплати, в т.ч. 

вноски за майчинство/бащинство, социалноосигурителни вноски, 
данъци и други разходи, включени във възнаграждението съгласно 
националното законодателство и трудовия договор или сходен акт за 
назначение; 

V. Служителите са назначени пряко от бенефициера в съответствие с 
националното законодателство и работят под негово ръководство и 
контрол; 

VI. Бенефициерът изплаща възнаграждения на служителите си в 
съответствие с обичайните си практики. Това означава, че разходите за 
персонал се начисляват съгласно обичайната политика за заплатите на 
бенефициера (политика за заплати, политика за извънреден труд, 
променливо заплащане) и не са налице специални условия за 
служителите, натоварени с изпълнение на задачи, свързани с 
Европейския съюз или Евратом, освен ако това не е изрично 
предвидено в споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни 
средства; 

VII. Бенефициерът разпределя служителите си в съответната 
група/категория/разходен център за целите на изчисление на 
единичните разходи съгласно обичайната счетоводна практика; 

VIII. Разходите за персонал са въз основа на система по ведомост и 
счетоводна система. 

IX. Всяка извънредна корекция на действителни разходи за персонал в 
резултат от планирани в бюджета или прогнозни елементи е разумна и 
базирана на обективна информация, която подлежи на проверка. 
[Моля, опишете „планираните в бюджета или прогнозните 
елементи“ и тяхната приложимост към разходите за персонал, 
както и обяснете по какъв начин те са разумни и базирани на 
обективна информация, която подлежи на проверка, представете 
обяснението на одитора и го приложете към сертификата]. 

X. Отчетените разходи за персонал не съдържат следните недопустими 
разходи: разходи, свързани с възвръщаемост на капитал; дълг и такси 

Процедура: 

Одиторът изготвя извадка от служители с цел изпълнение на процедурите в 
настоящия раздел В и следващите раздели Г до Е.  
[Одиторът изготвя случайна извадка от 10 щатни бройки, съставени от 
служители, работещи по действието/ята. Ако за действието/ята са 
предвидени по-малко от 10 щатни бройки, одиторът прави подбор за 
извадката от 10 щатни бройки, съставени от всички служители, работещи по 
действието/ята и допълнителни служители, независимо от техните задачи.]. 
За тази извадка: 

 Одиторът извърши преглед на всички документи, свързани с разходите за 
персонал като трудови договори, фишове за заплати, политика за 
възнагражденията (напр. политика за заплати, политика за извънреден труд, 
политика за променливо заплащане), счетоводни документи и ведомости, 
приложимо национално законодателство относно данъчното облагане, 
трудовото право и социалната сигурност и други разходооправдателни 
документи за начислените разходи за персонал; 

 По-конкретно одиторът извърши преглед на трудовите договори на 
служителите в извадката, за да установи дали: 

-  те са назначени пряко от бенефициера в съответствие с 
приложимото национално законодателство; 

- те работят под техническия надзор и ръководството единствено 
на бенефициера; 

-  те получават възнаграждения в съответствие с обичайните 
практики на бенефициера;  

- те са разпределени в правилната група/категория/разходен 
център за целите на изчисление на единичните разходи съгласно 
обичайните счетоводни практики на бенефициера;  

 Одиторът потвърди, че при изчислението на разходите за персонал не са 
взети предвид никакви недопустими разходни единици или разходи, 
отчетени в други категории или разходи, покрити от други видове 
безвъзмездни средства или други безвъзмездни средства, финансирани 
от бюджета на ЕС; 

 Одиторът равни цифрите за общия размер на разходите за персонал, 
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за обслужване на дълг; провизии за бъдещи загуби или задължения; 
дължими лихви; съмнителни дългове; загуби от обменен курс; банкови 
такси, начислявани от банката на бенефициера върху трансфери от 
Комисията/Агенцията; прекомерни или неоправдани разходи; 
подлежащ на приспадане ДДС или разходи, направени по време не 
временно спиране на изпълнението на действието. 

XI. Разходите за персонал не са декларирани по други безвъзмездни 
средства от ЕС или Евратом (в т.ч. безвъзмездни средства, отпуснати 
от държава членка или финансирани от бюджета на ЕС и безвъзмездни 
средства, отпуснати от органи, различни от Комисията/Агенцията за 
целите на изпълнение на бюджета на ЕС).  

 
Ако са платени допълнителни възнаграждения по смисъла на 
споразумението/ята за отпускане на безвъзмездни средства 

XII. Бенефициерът е правен субект с идеална цел; 
XIII. Допълнителните възнаграждения са част от обичайните практики на 

бенефициера относно възнагражденията и се изплащат системно за 
един и същ вид работа и експертни знания; 

XIV. Критериите за изчисление на допълнителните възнаграждения са 
обективни и общоприложими независимо от източника на 
финансиране; 

XV. Допълнителните възнаграждения, включени в разходите за персонал, 
използвани за изчисление на почасовите ставки за споразумението за 
отпускане на безвъзмездни средства, не надвишават 8000 EUR за 
щатна бройка (намалени пропорционално, ако служителят не работи 
изключително по действието). 

 
 
 
 
 
[Ако някои от декларациите в раздел В „Разходи за персонал“ на методиката 
не могат да бъдат доказани от бенефициера, това трябва да бъде посочено 
по-долу и да се докладва като изключение от одитора в основния текст на 

използвани за изчисление на единичните разходи, с общия размер на 
разходи за персонал, отразени в счетоводните отчети по националните 
стандарти и в системата по ведомост. 

 Доколкото действителните разходи за персонал са коригирани на база 
планирани в бюджета или прогнозни елементи, одиторът внимателно 
разгледа тези елементи и провери източника на информация с цел да 
потвърди, че те отговарят на обективна информация, която подлежи на 
проверка; 

 При отчетени допълнителни възнаграждения одиторът извърши 
проверка, за да установи, че бенефициерът е правен субект с идеална 
цел, размерът на допълнителните възнаграждения не надвишава прага 
от 8000 EUR за щатна бройка и че е намален пропорционално за 
служители, които не работят изключително по действието/ята. 

 Одиторът преизчисли разходите за персонал за служителите в 
извадката. 

Фактическа констатация: 

4 Всички компоненти на възнаграждението, отчетени като разходи за 
персонал, са подкрепени с разходооправдателни документи. 

5 Служителите в извадката са назначени пряко от бенефициера в 
съответствие с приложимото национално законодателство и работят под 
надзора и ръководството единствено на бенефициера. 

6 Трудовите им договори съответстват на обичайната политика на 
бенефициера; 

7 Разходите за персонал са надлежно документирани и съставляват 
единствено заплати, социалноосигурителни вноски (пенсионни вноски, 
здравно осигуряване, вноски за безработица и др.), данъци и други 
задължителни разходи, включени във възнаграждението (платен отпуск, 
тринадесета заплата и др.); 

8 Общите суми, използвани за изчисление на единичните разходи за 
персонал съответстват на тези, отразени във ведомостта и счетоводните 
документи; 

9 Доколкото действителните разходи за персонал са коригирани на база 
планирани в бюджета или прогнозни елементи, тези елементи са 
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доклада за фактически констатации: 
- …] 

 
 
 

приложими за изчисление на разходите за персонал, са разумни и 
отговарят на обективна информация, която подлежи на проверка. 
Използваните планирани в бюджета или прогнозни елементи са: — 
(посочете елементите и техните стойности). 

10 В разходите за персонал не са включени недопустими разходи; 
11 Специфичните условия за допустимост са изпълнени при изплащане на 

допълнителни възнаграждения: а) бенефициерът е регистриран в 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства като правен 
субект с идеална цел; б) възнагражденията са платени по обективни, 
общоприложими критерии, независимо от източника на финансиране и 
и в) възнаграждението не надвишава 8000 EUR за щатна бройка (или до 
съответната пропорция, ако лицето не работи на пълен работен ден 
изключително по действието).  

Г. Производствени часове 

XVI. Броят производствени часове за служител на пълен работен ден е 
[изтрийте неподходящото]: 
А. 1720 производствени часове годишно за лице, работещо на пълен 

работен ден (съответната пропорция за лица, неработещи на пълен 
работен ден). 

Б. общият брой часове за годината, отработени от лицето за 
бенефициера 

В. стандартният брой часове годишно, прилаган от бенефициера за 
неговия персонал в съответствие с обичайните му счетоводни 
практики. Този брой не може да е по-малък от 90 % от 
стандартните работни часове годишно. 

 Ако се прилага метод Б 

XVII.  Изчислението на общия брой отработени часове е извършено по 
следния начин: работни часове годишно на лицето съгласно 
трудовия договор, приложимо споразумение за назначение или 
националното законодателство плюс извънредните часове минус 
отсъствията (като отпуск по болест и специален отпуск). 

Процедура (при същата база за извадката като за Раздел В: „Разходи за 
персонал“): 

 Одиторът установи, че броят производствени часове се прилага 
съгласно метод А, Б или В. 

 Одиторът установи коректността на броя производствени часове на 
служител на пълен работен ден и потвърди, че броят е намален 
пропорционално за служителите, които не работят изключително по 
действието/ята. 

 Ако е приложен метод Б, одиторът потвърди, i) начина, по който е 
определен общият брой отработени часове и ii) че договорът предвижда 
брой работни часове годишно, като разгледа съответните документи, 
националното законодателство, трудовите договори и споразумения. 

 Ако е приложен метод В, одиторът извърши преглед на начина, по 
който е изчислен стандартният брой отработени часове за годината, 
като разгледа съответните документи, националното законодателство, 
трудовите договори и споразумения и установи, че броят 
производствени часове годишно при тези изчисления е поне 90 % от 
стандартния брой работни часове годишно. 

Фактическа констатация: 
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XVIII. „Работни часове годишно“ са часовете, в които персоналът следва да е 
на работа, на разположение на работодателя или да изпълнява 
служебните си задължения по трудов договор, приложим 
колективен трудов договор или националното законодателство 
относно работното време. 

XIX. В договора (приложимия колективен трудов договор или национално 
законодателство относно работното време) изрично е посочено 
работното време, въз основа на което да се изчислят работните 
часове годишно.  

Ако се прилага метод В 

XX. Стандартният брой производствени часове годишно е брой за щатна 
бройка за служителите, които не работят изключително по 
действието/ята, този брой е намален пропорционално. 

XXI. Броят производствени часове годишно, въз основа на който е 
изчислена почасовата ставка i) съответства на обичайните практики на 
бенефициера; ii) е поне 90% от стандартния брой подлежащи на 
отработване (работни) часове годишно. 

XXII. Стандартният брой подлежащи на отработване (работни) часове са 
часовете, в които персоналът следва да е на работа, на разположение 
на работодателя или да изпълнява служебните си задължения по 
трудов договор, приложим колективен трудов договор или 
националното законодателство относно работното време. Броят на 
стандартните подлежащи на отработване (работни) часове годишно, 
които бенефициерът отчита, е доказуем чрез трудовите договори, 
националното законодателство или друг доказателствен материал.  

[Ако някои от декларациите в раздел Г „Производствени часове“ не могат да 
бъдат доказани от бенефициера, това трябва да бъде посочено по-долу и да 
се докладва като изключение от одитора: 

- …] 

Общо 
12 Бенефициерът е приложил брой производствени часове в съответствие с 

метод А или Б, описани в лявата колона. 
13 Броят производствени часове годишно за служител на пълен работен 

ден е точен и намален пропорционално за служители, които не работят 
на пълен работен ден или изключително по действието. 

Ако е приложен метод Б 

14 Броят „работни часове годишно“, извънредните часове и отсъствията 
подлежат на проверка на база документи, представени от бенефициера и 
изчислението на общия брой отработени часове е правилно.  

15 В договора изрично е посочено работно време, въз основа на което да се 
изчислят работните часове годишно. 

Ако е приложен метод В 

16 Изчислението на броя производствени часове за година съответства на 
обичайните счетоводни практики на бенефициера. 

17 Изчислението на стандартния брой работни часове (работно време) 
годишно, е подкрепено с документи, представени от бенефициера. 

18 Броят производствени часове годишно, използвани за изчисляване на 
почасовата ставка, е поне 90 % от броя работни часове (работно време) 
годишно. 

Д. Почасови ставки 

Почасовите ставки са коректни, защото: 
 

Процедура 
 Одиторът е получил списък с всички ставки за персонала, изчислени от 

бенефициера в съответствие с използваната методика. 
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XXIII. Почасовите ставки са изчислени коректно, като резултат от разделяне 
на годишните разходи за персонал на производствените часове за 
дадената година и група (напр. категория персонал или отдел, или 
разходен център в зависимост от прилаганата методика) и са в 
съответствие с декларациите в раздели В и Г по-горе.  

 
 

 
[Ако някои от декларациите в раздел Д „Почасови ставки“ не могат да бъдат 
доказани от бенефициера, това трябва да бъде посочено по-долу и да се 
докладва като изключение от одитора: 

- …] 
 

 Одиторът е получил списък с всички съответни служители, на базата на 
който са изчислени ставките за персонала. 

 
За служителите, които се равняват на 10 щатни бройки, включени в извадката 
(същата база за извадката като тази в раздел В: „Разходи за персонал“): 
 Одиторът е преизчислил почасовите ставки. 
 Одиторът установи, че приложената методика съответства на 

обичайните счетоводни практики на организацията и се прилага 
последователно за всички дейности на организацията на базата на 
обективни критерии, независимо от източника на финансиране. 

Фактическа констатация: 

19 При преизчислението на почасовите ставки за служителите, включени в 
извадката, не възникват разлики. 

Е. Отчитане на присъствие 

XXIV. Присъствие се отчита за всички служители, без специално да се отчита 
времето за едно действие по „Хоризонт 2020“. Най-малкото всички 
отработени часове във връзка със споразумението/ята за отпускане на 
безвъзмездни средства се отчитат на дневна/седмична/месечна база 
[ненужното се зачерква] на хартиен носител/чрез компютърна 
система [ненужното се зачерква]; 

XXV. За лицата, работещи изключително по една дейност в рамките на 
„Хоризонт 2020“, бенефициерът или е подписал декларация, 
удостоверяваща това или е предприел мерки за отчитане на 
отработените от тях часове; 

XXVI. Отчетите за присъствие се подписват от съответните лица (на хартия 
или в електронен формат) и утвърждават от ръководителя на 
действието или прекия ръководител поне веднъж месечно; 

XXVII. Взети са мерки персоналът да не: 
-  отчита два пъти едни и същи отработени часове,  

- отчита отработени часове по време на отсъствени дни (напр. 
празници, отпуск по болест),  

Процедура 
 Одиторът извърши преглед на краткото описание, всички приложими 

ръководства и/или вътрешни предписания, в които е описана 
методиката за отчитане на присъствие. 

 

Одиторът извърши преглед на отчетите за присъствие на случайната извадка от 
10 щатни бройки, предвидена в раздел В „Разходи за персонал“ и установи по-
конкретно: 

 че за всички лица има налични отчети за присъствие, не само за тези, 
работещи изключително по действието; 

 че за лицата, работещи изключително по действието по „Хоризонт 
2020“, има налични отчети за присъствие, или като алтернативен 
вариант, за тях е налице декларация, подписана от бенефициера и 
удостоверяваща, че те работят изключително по действието по 
„Хоризонт 2020“; 

 че отчетите за присъствие се подписват и утвърждават своевременно и 
че са изпълнени всички минимални изисквания; 
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-  отчита повече от производствените часове годишно, 
използвани за изчисляване на почасовите ставки, и  

- отчита отработени часове извън срока на действието. 

XXVIII. Не се отчита работно време извън срока на действието; 
XXIX. Не се отчитат повече от производствените часове годишно, използвани 

за изчисляване на почасовите ставки. 
 
 
[Моля, представете кратко описание на прилаганата система за отчитане 
на присъствие заедно с мерките за осигуряване на нейната надеждност на 
одитора и го приложете към настоящия сертификат55]. 
 
 
 [Ако някои от декларациите в раздел Е „Система за отчитане на 
присъствие“ не могат да бъдат доказани от бенефициера, това трябва да 
бъде посочено по-долу и да се докладва като изключение от одитора: 

- …] 
 

 че лицата са работили по действието в отчетените периоди; 

 че не са отчетени повече часове от броя производствени часове, 
използвани за изчисляване на почасовите ставки за персонала; 

 че е налице вътрешен контрол, който да предотврати дублиране на 
отчетени часове, отчитане на часове по време на празници или отпуск 
по болест; отчитане на повече часове на човек годишно за действия по 
„Хоризонт 2020“ от броя производствени часове годишно, използван за 
изчисляване на почасовите ставки; отчитане на отработени часове извън 
срока на действието; 

 Одиторът направи насрещна проверка на информацията с документите 
за човешки ресурси, за да установи последователност и да потвърди, че 
вътрешният контрол е ефективен. Освен това одиторът установи, че за 
действията по „Хоризонт 2020“ не са отчетени повече часове на човек 
годишно от броя производствени часове годишно, използвани за 
изчисляване на почасовите ставки и установи, че не са отчетени 
отработени часове извън срока на действието. 

Фактическа констатация: 

20 Краткото описание, ръководства и/или вътрешни предписания относно 
отчитането на присъствието, представени от бенефициера, съответстват 
с докладите/документите за управление и други документи и са 
прилагат общо от бенефициера при изготвяне на финансовите отчети. 

21 Присъствието е отчитано за служителите, включени в случайната 
извадка, или в случаите за служителите, работещи изключително по 
действието, са налице или подписана декларация, или отчети за 
присъствие;  

22 За служителите, включени в случайната извадка, са налице отчети за 
                                                 
55 Описанието на системата за отчитане на присъствието следва да съдържа информация относно съдържанието на отчетите за присъствие, относно обхвата на извадката (пълна 

извадка или отчитане на присъствието по действия, за целия персонал или само за персонала, работещ по действия в рамките на „Хоризонт 2020“), относно колко подробна е 
системата (дали се посочват конкретно изпълнените задачи), формата на системата, периодичност на отчитането на времето и разрешения (на хартия или чрез компютърна 
система; на дневна/седмична или месечна база; лицата, които подписват и утвърждават), относно контролите, прилагани за предотвратяване на двойно отчитане на присъствие 
или осигуряващи съответствие с документите за човешки ресурси като отсъствия и командировки, както и как информацията от нея се използва за изготвяне на финансовите 
отчети. 
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присъствие, подписани от служителя и ръководителя на 
действието/прекия ръководител в разумен срок. 

23 Работното време, отчетено по действието, е в отчетния период; 

24 Не са отчетени повече от производствените часове годишно, използвани 
за изчисляване на почасовите ставки. 

25 Налице са доказателства, че бенефициерът е взел мерки работното 
време да не се отчита два пъти, да съответства на отразените отсъствия 
и на броя производствени часове годишно и да не се отчита извън срока 
на действието. 

26 Отчетеното работно време отговаря на документите в отдел „Човешки 
ресурси“. 

 
 
 
 
[официално наименование на [бенефициера] [свързаната трета 
страна]] 

 
 
 
 
[официално наименование на одиторското дружество] 

[име и длъжност на упълномощения представител ]   [име и длъжност на упълномощения представител ] 
[дд месец гггг] [дд месец гггг] 
<Подпис на[бенефициера] [свързаната трета страна]> <Подпис на одитора> 
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