ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFO001-3.003 „ПОДКРЕПА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ”
ПОЛУЧЕНИ ДО 14.06.2016

№
№
1.

From: "Prof. Nikolay Menkov"
<vicerector_inter@uft-plovdiv.bg>
To: <oprd@mrrb.government.bg>
Date: Thu, 10 Mar 2016 14:42:30
+0200
Subject: Въпрос

Въпрос

Отговор

Съгласно точка 4 от Насоките, като конкретен бенефициент е Проектните предложения, съответно инвестиционните
определен Университет по хранителни технологии (УХТ) с проекти за обектите на интервенция, следва да
приоритетни направления „Хранителни технологии” и включват:
„Биотехнологии”.
- всички задължителни енергоспестяващи
Съгласно насоките, „Мерки за енергийна ефективност ще се
мерки, предписани в обследването за
осъществяват въз основа на обследване за енергийната
енергийна ефективност, в т.ч. мерки за
ефективност на съответната сграда”. Допустим разход ли е
оползотворяване на възобновяеми енергийни
енергоефективна мярка, предписана при обследването за
източници
(при
доказана
техническа
енергийна ефективност на сграда: подмяна на абонатна
осъществимост
и
икономическа
станция със централно топлоснабдяване с котелна
целесъобразност), които водят до съответствие
инсталация с нов топлоизточник (природен газ) с
на сградата с нормативните изисквания за
нискотемпературен или кондензационен котел, помпи,
енергийна ефективност - най-малко клас на
тръбна мрежа и др.?
енергопотребление „С“;
-

всички задължителни мерки, предписани в
техническото обследване.

В случай че описаната от Вас мярката е предписана в
обследването за енергийна ефективност като
задължителна енергоефективна мярка, съгласно
изискванията на Насоките за кандидатстване тя трябва
да бъде включена в инвестиционния проект и
изпълнена.
From: Krassimira Tsareva
<krassimira_tsareva@abv.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Tue, 15 Mar 2016 12:48:47
+0200 (EET)
Subject: програма за
инфраструктура във висшите
училища - НАТФИЗ
"Кр.Сарафов"
From: Iliana Dimitrova
<dimitrova.iliana@gmail.com>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Fri, 1 Apr 2016 15:52:54

Необходим ли е финансов одит при верифицирането на
проекта? Ако да, какъв е процентът на този разход спрямо
стойността на проекта? В насоките при допустимите разходи
не са залегнали разходи за одит на проекта.

В рамките на настоящата процедура не се изисква в
проектните предложения да бъдат включвани дейности
по одит по проекта и представянето на доклад за
фактически констатации. Конкретният бенефициент
може да предвиди подобен род дейности по своя
преценка, като финансирането им следва да се
осъществи
със
собствени
средства,
извън
безвъзмездната финансова помощ.
Здравейте,
Ръководителят
на
инфраструктурен
проект,
имам следния въпрос относно ОПРР BG16RFOP001-3.003
финансиран по Оперативна програма „Региони в
В насоките пише, че Ръководител може да е човек с минимум растеж” трябва да отговаря на следните изисквания:

1

№

Въпрос

Отговор

+0300
Subject: НАТФИЗ

3 години опит в управлението, координацията на
инфраструктурни проекти. Имам следния казус: ректор, който
8 години е бил ръководител на ВУЗ, и в същото време е бил
ръководител на инфраструктурен проект - под негово
ръководство е изграден нов етаж от сграда, може ли да се
приеме, че отговаря на условията?Или трябва да има
"образование в област „Технически науки”, свързана с
естеството на инфраструктурния обект, или да е магистър по
право или икономика. Той трябва да има и *технически
познания* в съответния сектор, необходими за ефективното
управление на проекта". Ако трябва да наемем външно лице за
ръководител, трябва ли да се обявява по ЗОП?

Проф. Николай Менков
Зам.-ректор, УХТ - Пловдив

- Да има висше образование с образователноквалификационна степен бакалавър или магистър с
не по-малко от 3 години професионален опит в
управлението и/или изпълнението, координацията,
контрола и администрирането на инфраструктурни
проекти. УО не поставя изискване по отношение на
професионалното направление/областта, в която е
получено висшето образование.
При условие, че дейността по управлението на проект
се възлага на външни за бенефициента лица (не се
изпълняват от служители на конкретния бенефициент)
и цената на извършваната услуга попада в
стойностните граници, посочени в ЗОП за
бенефициента ще възникне задължение за спазване
съответните разпоредби на ЗОП.
Не съществува пречка в проекта да включите дейности,
свързани с реконструкция и обзавеждане на една зала
от корпус 2 на университета в случай че с изпълнение
на СМР дейностите по залата ще постигнете цялостна
реконструкция/модернизация на учебния корпус.

Съгласно точка 4 от Насоките, като конкретен бенефициент е
определен Университет по хранителни технологии (УХТ) с
приоритетни направления „Хранителни технологии” и
„Биотехнологии”.
Съгласно Раздел 13. Допустими дейности: точка 8
„Интервенциите следва да включват цялостно обновяване на
съответните обекти на интервенция и прилежащите дворни
пространства. Не са допустими дейности, които целят
частични интервенции .....„.
Подготвяният от УХТ инвестиционният проект ще включва
всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в
обследването за енергийна ефективност и всички
задължителни мерки, предписани в техническото обследване.
Освен това УХТ има намерение да включи в проекта
реконструкция и обзавеждане на презентационна учебна зала,
чрез обединяване на две съществуващи до момента в корпус 2
учебни зали, в която да се извършва обучение на студенти от
приоритетните направления.
Допустим ли е разходът за предвидената реконструкция и
обзавеждане на една зала от корпус 2 на университета или
се счита за „частична интервенция”?
Съгласно точка 14 от Насоките за кандидатстване, преки По настоящата процедура не са допустими разходи за
допустими разходи са: Разходи, свързани с технически и
изготвянето на идеен проект. В случай, че на етапа на
работни проекти и с авторски надзор, финансирани от БФП - кандидатстване за обекта на интервенция няма
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From: Kaloyan Hristov
<ki_hristov@abv.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
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Date: Thu, 5 May 2016 13:48:01
+0300 (EEST)
Subject: BG16RFO001-3.003
„ПОДКРЕПА НА ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА В РБЪЛГАРИЯ”

в размер до 5% от стойността на СМР, финансирана от
безвъзмездната финансова помощ, одобрена на етапа на
кандидатстване от страна на УО на ОПРР; Въпросът ми е, при
подаване на проектно предложение с непълна с проектна
готовност (идеен проект), допустим разход ли ще бъде
изготвянето на идеен проект?
Предвидено е дейността за СМР и проектиране да се
изпълнява с възлагане на инженеринг.

From: "Prof. Nikolay Menkov"
<vicerector_inter@uftplovdiv.bg>
To:
<oprd@mrrb.government.bg>
Date: Sat, 14 May 2016
13:07:32 +0300
Subject: Въпрос-5

Съгласно Раздел 3 от Насоките, като конкретен бенефициент
е определен Университет по хранителни технологии (УХТ).
Съгласно Раздел 13. Допустими дейности, точка 13 „Към
пакета документи за кандидатстване по проектното
предложение трябва да бъде приложено Решение на
академичния съвет или Решение на Общинския съвет (в
случай на общинска собственост) или приложим документ от
собственика на сградата (в случай на държавна собственост)
........„.
Съгласно Акт за държавна собственост № 6327/27.11.2006 г.
(утвърден от Областен управител, Пловдив) сградите на
университета са публична държавна собственост, с
предоставени права за управление на УХТ.
Въпрос: Коя институция и какъв документ следва да
издаде по точка 13: Академичен съвет на УХТ с решение
или Областна управа с приложим документ?

разработен инвестиционeн проект (работен или
технически проект) в пълна проектна готовност (вкл.
разрешение за строеж), предвидените в проектното
предложение дейности следва да се основават на:
 Схема/архитектурен план, заверен от главния
архитект на общината за обектите на
интервенция, които ще се ремонтират и/или
изграждат, заедно с обяснителна записка, както
и индикативна количествено-стойностна сметка
по
окрупнени
показатели;
Посочените
документи не са подават на етапа на
кандидатстване, а служат само за подготовката
на проектното предложение
 Обследване
за
енергийна
ефективност
придружено от валиден сертификат за
енергийни характеристики на сграда в
експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от
ЗЕЕ (в случай на интервенции върху
съществуваща сграда); Документите се подават
на
етап
представяне
на
проектното
предложение
Следва да представите Декларация от съответния
областен управител, в която да бъдат посочени
предоставените права и срокове за управление върху
сградите, обект на интервенция по проекта и с която се
гарантира, че предназначението на сградите няма да
бъде променяно за период не по-малък от 5 години
след приключване на дейностите по проекта. В случай
че срокът на предоставените права за управление не
обхваща срока за изпълнение на проекта и 5-годишния
период на устойчивост, кандидатът следва да
представи Решение на академичния съвет, с което се
поема ангажимент за предприемане на необходимите
действия за придобиване права на управление върху
сградите, обект на интервенция по проекта за срок до 5
години след приключване на дейностите по проекта
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From: "Prof. Nikolay Menkov"
<vicerector_inter@uft-plovdiv.bg>
To: <oprd@mrrb.government.bg>
Date: Tue, 7 Jun 2016 16:32:58
+0300
Subject: Въпрос

На базата на стойността за необходимите за извършане СМР
от индикативна количествено-стойностна сметка и спазвайки
процентните ограничения по отношение на преките
допустими разходи, сме заложили за процедура с предмет:
„Избор на изпълнител строителен надзор при изпълнение на
строително-монтажни работи на обекти: "Учебен корпус Блок
1" и "Учебен корпус Блок 2" на "Университет по хранителни
технологии - Пловдив" прогнозна стойност: 70 000 лв. без
ДДС. Съгласно чл. 20, ал. 3 от Закон за обществени поръчки,
Обн. ДВ. Бр. 13 от 16.02.2016г., доп.ДВ. бр. 34 от 3 май
2016г., „Възложителите прилагат реда за възлагане чрез
събиране на оферти с обява или покана до определени лица,
когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
при доставки и услуги от 30 000 лв. до 70 000 лв.” В раздел 10.
План за външно възлагане „тип на процедурата” от формуляра
за кандидатстване, никоя от посочените възможности не
съответства на цитирания чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Какъв тип на
процедурата следва да бъде заложена в този случай?

From: Kaloyan Hristov
<ki_hristov@abv.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Thu, 9 Jun 2016 15:57:01
+0300 (EEST)
Subject: ПРОЦЕДУРА:
BG16RFOP001-3.003
“ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ
УЧИЛИЩА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Здравейте, В Насоките за канидатстване е посочено следното:
В случай, че на етапа на кандидатстване за обекта на
интервенция няма разработен инвестиционeн проект в пълна
проектна готовност (вкл. разрешение за строеж),
предвидените в проектното предложение дейности следва да
се основават на:
Схема/архитектурен план, заверен от главния архитект на
общината за обектите на интервенция, които ще се ремонтират
и/или изграждат, заедно с обяснителна записка,както и
индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени
показатели. Въпросът ми е: Схема/архитектурен план, заверен
от главния архитект на общината за обектите на интервенция,
които ще се ремонтират и/или изграждат, заедно с
обяснителна записка, както и индикативна количественостойностна сметка по окрупнени показатели ще трябва ли да
бъдат ел. прикачени заедно с формуляра за кандидатстване на
сегашния етап за подаване на прокти до 30.06.2016 г.

В ИСУН 2020 са въведени следните видове процедури
по ЗОП:
- Открита процедура
- Ограничена процедура
- Конкурс за проект
- Процедура на договаряне с обявление
- Процедура на договаряне без обявление
- Състезателен диалог
- Състезателна процедура с договаряне
- Договаряне с предварителна покана за участие
- Партньорство за иновации
- Договаряне без предварителна покана за участие
- Публично състезание
- Пряко договаряне
В качеството Ви на възложител следва сами да
определите вида на приложимата процедура. В
допълнение, в раздел 10 Външно възлагане, поле
„Описание на съответната процедура“ може да дадете
пояснение по отношение на избраната от Вас
процедура.
Схемата/архитектурния план, заверен от главния
архитект на общината за обектите на интервенция,
които ще се ремонтират и/или изграждат, заедно с
обяснителна
записка,
както
и
индикативна
количествено-стойностна
сметка
по окрупнени
показатели няма да бъде предмет на оценка по
настоящата процедура, и в тази връзка не се представя
на етапа на кандидатстване. Кандидатстването се
осъществява на декларативен принцип, като на етапа
на кандидатстване е необходимо да представите
декларация, че:
представеният
сертификат
за
енергийни
характеристики на сграда в експлоатация, издаден по
реда на Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден и след
издаването му не са извършвани дейности, водещи до
подобряване на цялостните енергийни характеристики
на сградата, като реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт или преустройство на сградата, текущ
ремонт на инсталации на сградата и други дейности,
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№
както и че не са настъпили изменения в условията, при
които сертификатът е издаден, както и на
обстоятелствата, отразени в него, и
в инвестиционния проект ще бъдат включени:
1.
всички задължителни енергоспестяващи мерки,
предписани в обследването за енергийна ефективност,
в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници (при доказана техническа
осъществимост и икономическа целесъобразност)
2.
всички задължителни мерки, предписани в
техническото обследване;
3.
най-ефективният пакет от енергоспестяващи
мерки за сградата, с който се постигат нормативните
изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас
„С“ енергопотребление;
4.
всички необходими мерки за осигуряване на
достъпна архитектурна среда съгласно действащата
нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009
г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хора с
увреждания.
За инвестиционния проект ще бъдат издадени
приложимите становища и решения по ЗООС и ЗБР
(ЗЗТ). Представеният проект ще бъде съобразен с
условията и мерките в Решенията и ще съответства на
описаните параметри в тях.
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1.Допуска ли се изключение от правилото за 3 годишен
професионален опит по инфраструктурни проекти за
ръководителя, при условие, че дейностите по управление на
проекта ще се осъществяват от служители на бенефициента и
между тях няма служител с такъв професионален опит?

1.Ръководителят
на
инфраструктурен
проект,
финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж” трябва да отговаря на следните изисквания:
- Да има висше образование с образователноквалификационна степен бакалавър или магистър с не
по-малко от 3 години професионален опит в
управлението и/или изпълнението, координацията,
контрола и администрирането на инфраструктурни
проекти.
Изискването е залегнало в Насоките за кандидатстване
по процедурата и е критерий за оценка на допустимост
на проектното предложение. В тази връзка, не е
допустимо изключение от това правило.
В допълнение, следва да имате предвид, че е възможно
дейности по управлението на проекта да се възложат на
външни за бенефициента лица. В случай че цената на
извършваната услуга попада в стойностните граници,
посочени в ЗОП за бенефициента ще възникне
задължение за спазване съответните разпоредби на
ЗОП.

№
From: Obshtestv Por
<zop@uctm.edu>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Mon, 13 Jun 2016
14:08:33 +0300
Subject: Запитване от ХТМУ

2.Когато дейностите по управление на проекта ще се
осъществяват от служители на бенефициента, приложими ли
са разпоредбите на чл. 9 ал.2 т.1 на ПМС № 119/20.05.2014 г.
относно максималния размер на разходите за организация и
управление до 10 на сто от общите допустими разходи?

2.Съгласно

изискванията на Насоките за
кандидатстване по настоящата схема разходите за
организация и управление, финансирани от БФП по
проекта не трябва да надвишават 2% от стойността на
общите преки допустими разходи, финансирани от
безвъзмездната финансова помощ по проекта.
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