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XIX. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА (ФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ) 
И БЕНЕФИЦИЕНТА (УЧАСТНИК В ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СЪВМЕСТНА 
ПРОГРАМА ЕВРОСТАРС) ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СУБСИДИЯ ПО 
ФИНАНСОВАТА СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД). 

Споразумение за финансиране на проект по програма Евростарс 

Чл. 1. (1) С български участник в консорциум за изпълнение на проект 
по програма ЕВРОСТАРС, одобрен от Групата на високо 
равнище на инициативата ЕВРИКА, за който е предвидена 
субсидия, се сключва споразумение за финансиране. За целите 
на настоящото Приложение участникът се нарича 
„Бенефициент”.  

(2)  Споразумение за финансиране се сключва въз основа на предвиденото 

разпределение на дейностите и разходите по отношение на българския 

участник в консорциум за изпълнение на одобрен от Групата на високо 

равнище проект по програма ЕВРОСТАРС и съгласно условията за 

допустимост на проектните дейности и разходи по ПУСНИФ (2009 г.).  

(3)  Споразумението за финансиране по ал. 1 между Агенцията като 

Финансираща институция и Бенефициента регламентира условията и реда, при 

които Агенцията предоставя субсидия на Бенефициента. Правото за 

получаване на субсидията не може да бъде прехвърляно на друго лице. 

(4)  За начало на проекта се счита датата на подписване на споразумението за 

финансиране по ал.1, освен ако в споразумението не е уредено друго. Срокът 

за изпълнение на проекта не може да бъде по-дълъг от срока за изпълнение на 

одобрения от Групата на високо равнище проект по програма ЕВРОСТАРС. 

Приключване на проекта е налице, когато Агенцията е приела крайния резултат 

на проекта и е подписан от Агенцията и Бенефициента окончателен 

приемателно-предавателен протокол за приемане на този резултат. Последно 

плащане по субсидията се извършва след получаване на Финалния отчет за 

цялостното изпълнение на одобрения от Групата на високо равнище проект по 

програма ЕВРОСТАРС и след неговото одобрение от Секретариата на 

ЕВРИКА. 

(5)  Образецът на типов договор за финансиране на проект по Фонда, както и за 

финансиране по програма ЕВРОСТАРС се публикува на интернет страниците 

на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Агенцията. 

(6) Споразумението за финансиране се прекратява:  

7. при приключване на проекта ; 

8. по взаимно съгласие между Агенцията и бенефициента в случай на 
доказана невъзможност за постигане на крайния резултат; 

9. едностранно от Агенцията –когато не е постигнат крайният резултат по 
проекта поради неизпълнение от страна на бенефициента на всички или 
някои дейности, в съответствие с проектното предложение;  
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10. когато не е възобновена работата по проекта, в случаите, когато е било 
дадено съгласие от Агенцията за неговото спиране. 

11. при всички други случаи, уговорени между страните по споразумението; 

Чл. 2. Отговорности и неустойки:  

12. При условия на чл. 1, ал. 6, т.3  от тези правила, бенефициентът дължи 
връщане на пълния размер на получената субсидия, в 30 дневен срок от 
датата на прекратяване на договора  ведно със законната лихва. 

13. Други обезщетения и неустойки, ако са уговорени в споразумението. 

Изисквания при изпълнението на проектите и изменения на 
споразумението за финансиране 

Чл. 3. (1) Всяко лице (водещ партньор или участник), което участва в 
изпълнението на проект, финансиран по програма ЕВРОСТАРС, 
е длъжно да получи писменото съгласие на Агенцията и 
Секретариата на ЕВРИКА, преди да извърши действия, насочени 
към неговото преобразуване (вливане, сливане, разделяне, 
отделяне, промяна на правната форма) или ликвидация.  

(2)  В случаите по предходната алинея, Агенцията и Секретариата на ЕВРИКА 

преценяват как преобразуването/ликвидацията на координатора или партньора 

ще се отрази върху изпълнението на проекта. 

(3)  Бенефициентът е длъжен да информира писмено Агенцията за всяка 

промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър. 

(4) Всяко изменение в текста на споразумението за финансиране и в 

изпълнението на проекта, предварително се съгласува с Агенцията, като при 

необходимост се подписва анекс към споразумението. 

(5)  Всички лица, участвали в изпълнението на проект, са длъжни да съхраняват 

в течение на пет години след завършване на проекта отчетната документация 

по него. 

Отчитане изпълнението на проект 

Чл. 4. (1) В съответствие със споразумението за финансиране, 
Агенцията извършва мониторинг на изпълнението на проектите в 
съответствие с одобрения график за изпълнение и посочените 
основни дейности и резултати.  

(2) Бенефициентът отчита пред Агенцията постигнатите резултати в 

съответствие с графика на проекта, но задължително поне веднъж годишно.  

 (3)  Бенефициентът представя отчетен доклад, който се състои от две части: 

технически отчет и финансов отчет. 

Чл. 5.  (1) Отчетният доклад на бенефициента се депозира в 
деловодството на Агенцията  в срок от 10 (десет) работни дни от  
приключването на съответния етап на проекта. За дата на 
постъпване на отчета в Агенцията се приема датата от входящия 
номер, независимо от начина на изпращането му.  
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Чл. 8. (1) Звеното за оперативно управление на Фонда взема решение 
по финансовия отчет (финансовата част на отчетния доклад) на 
бенефициента, въз основа на извършената от Агенцията 
предварителна проверка, констатациите относно техническия 
напредък по проекта, анализ на първичните счетоводни 
документи и изпълнението на бюджета на проекта за отчетния 
период. 

(4). Звеното за оперативно управление на Фонда се произнася по 
финансовия отчет на бенефициента - относно размера на разходите за 
съответния етап, които предлага да бъдат признати и одобрени от Агенцията. 

Чл. 9. (1) Звеното за оперативно управление на Фонда представя 
доклад на изпълнителния директор на Агенцията не по-късно от 
40 (четирийсет) работни дни след представяне от бенефициента 
на доклада за отчетния период. 

(2)  Докладът на Звеното за оперативно управление на Фонда до 
Изпълнителния директор на Агенцията се подписва от ръководителите на 
мониторинга и финансовия контрол. 

Решение на Агенцията по представен отчетен доклад на 
бенефициента за етап от проекта 

Чл. 10. (1) Изпълнителният директор на Агенцията утвърждава или не 
утвърждава предложението на Звеното за оперативно 
управление на Фонда по чл. 8, ал. 2.   

(5). В случаите когато направените от бенефициента допустими разходи 
са по-ниски от превидените за съответните дейности, бенефициентът има 
право да прехвърли средства от едно бюджетно перо в друго,  като се запазва 
съотношението между процента субсидия, който се предоставя за съответната 
дейност (изследване или развитие) и общата стойност на тази дейност.  

Отчитане на крайния резултат по проекта 

Чл. 11. (1) Отчитането на крайния резултат по проекта се извършва в 
едномесечен срок след изтичане на последния етап на проекта. 
Отчетът за последния етап се явява и финален. 

(2)  При отчитането на крайния резултат от проекта, Агенцията извършва 

проверка за съответствие на крайния финансов резултат, независимо от 

финансовите резултати, установени за всеки отделен отчетен период. В случай 

че се констатират различия по отношение на преведените вече субсидии, 

същите се коригират със субсидията за последния отчетен период от проекта. 

В случаите, когато отчетените действителни разходи са по-високи от 

договорените, разликата е изцяло за сметка на бенефициента. 

(3)  В случаите, когато получените от бенефициента суми се окажат по-големи 

от размера на одобрената и залегнала в споразумението за финансиране на 

проекта субсидия, бенефициентът дължи на Агенцията сумата на недължимо 

полученото превишение на субсидията.  








