ОТГОВОРИ
на постъпили питания по процедурата за подпомагане на малките населени места за
изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със
социална насоченост
Постъпили питания от дата 12 март 2014 г. :
Въпрос
1. Може ли община с категория 3, да
кандидатства с проектно предложение
за населени места от 4, 5, 6, 7 и 8
категория, или всяко населено място
/село/ трябва само за себе си, да подаде
проектно предложение?

Отговор
Съгласно правилата за кандидатстване:
„допустими кандидати са общините на
територията на Република България, които
могат да кандидатстват само с проекти,
отнасящи се за намиращите се на
територията им населени места с категории
4, 5, 6, 7 и 8“, т.е. проектните предложения
може да се отнасят единствено за населени
места, които имат категории 4, 5, 6, 7 и 8.
Проектните предложения следва да се
подават единствено от общините, а не от
самите населени места или кметства, т.е.
кандидатът трябва да е общината, на чиято
територия се намират населените места, за
които се подават проектни предложения.
Общината (населеното място – общински
център) също може да подава проектни
предложения за себе си, ако има категория
като населеното място 4, 5, 6, 7 или 8).

2. Нашата община е в процес на изготвяне
на ОПР 2014-2020 /по ОПАК/. Може ли
да бъде приложена извадка от ОПР
2007-2013 и след изготвяне на новия
ОПР, той да бъде приложен?
Заложените в стария ОПР приоритетни
дейности, които не са изпълнени, ще
бъдат заложени и в новия ОПР.

Може да приложите извадка от ОПР 20072013, заверена с печат и гриф „вярно с
оригинала“.

3. С колко броя проектни предложения
може да кандидатства една община
/населено място/ по отделните
компоненти? Има ли ограничение в
броя на подадените проектни
предложения?

Няма ограничения в броя на подаваните
проектни предложения и за двата
компонента.

Ако сте в процедура по изготвяне на ОПР
2014-2020 г., може да го представите на покъсен етап.
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Въпрос

Отговор

4. Може ли една община, да подаде за
всяко от населените места/села/
отделни проектни предложения?
Напр. : Общината да подаде три
проектни предложения за три села по
един и същи компонент?

Може да подавате отделни проектни
предложения за всяко от отделните населени
места, както и да обединявате сходни
дейности за няколко населени места в едно
проектно предложение като отделни
позиции (напр. обновяване на сградите на
две детски градини в две различни населени
места).

5. Има ли ограничение един кандидат да
подава само едно проектно
предложение, или е възможно да се
подаде повече от един формуляр от
една община?

Няма ограничения в броя на подаваните
проектни предложения и за двата
компонента.

6. Тъй като голяма част от Общинските
планове за развитие 2014 - 2020 г. са в
процес на разработване и не са
окончателно завършени, как могат
кандидатите да докажат че проекта е
стратегически/ приоритетен?

Може да се приложите извадка от ОПР 20072013, заверена с печат и гриф „вярно с
оригинала“.
Ако ОПР 2014-2020 г. е в процедура по
изготвяне, може да бъде представен на покъсен етап.
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Постъпили питания от дата 13 март 2014 г. :
Въпрос
7. Към момента Общински план за
развитие (2014-2020г.) на Общината е в
процес на разработване, съгласно
проведена процедура по ЗОП и избран
изпълнител, съгласно сключен договор
по Оперативна програма
„Административен капацитет”,
приоритетна Oс I „Добро управление”,
подприоритет 1.3 „Ефективна
координация и партньорство при
разработване и провеждане на
политики”.

Отговор
Може да се приложите извадка от ОПР 20072013, заверена с печат и гриф „вярно с
оригинала“.
Ако ОПР 2014-2020 г. е в процедура по
изготвяне, може да бъде представен на покъсен етап.

Във връзка с горното и предвид на това,
че техническите проекти, докладите за
оценка на съответствието и
разрешенията за строеж са издадени
през 2013г. и същите се вписват в
стратегическата рамка на Общинския
план за развитие 2007 – 2013г., както и
това, че дейностите по проектите ще са
част от плана за развитие 2014 – 2020г.,
какъв документ /извадка/ следва да се
представи по т. 3.1.2.3 Допустими
дейности по настоящата процедура?
8. Компонент 1: Кандидатстване с готови
инвестиционни проекти.
Бихме желали да се уточни:
Необходимо ли е да се представят
самите инвестиционни проекти? И ако
да, в оригинал или копие и по колко
екземпляра?

На този етап не е необходимо към
апликационната форма да се представя
пълният инвестиционен проект, а само
посоченото в Насоките за кандидатстване по
Компонент 1 – точка 4.5.4. „Списък на
документите за кандидатстване“, Техническа
документация – т. „б“.
В случай, че проектното предложение бъде
одобрено, кандидатът следва да представи
пълния технически или работен
инвестиционен проект в 1 оригинал и
2 копия.
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Въпрос

Отговор

9. Допустима дейност по настоящата
Дейности, свързани с изграждането/
процедура ли е изграждане на футболно реконструкцията на спортни съоръжения, не
игрище като част от зона за отдих?
се предвижда да бъдат финансирани по
настоящата процедура, тъй като са в
приоритетите на Министерство на младежта
и спорта (съгласно ПМС №19 от 07.02.2014 г.
за одобряване на средства за изпълнение на
проекти и програми по ПИП „Растеж и
устойчиво развитие на регионите“ и
Приложение №3 към него).

Постъпили питания от 13-14 март 2014 г. :
Въпрос
Компонент 2 „Проектиране и изпълнение
на проектни предложения”:
10. Община 2 категория, може ли да
кандидатства за изграждане на детски
площадки в населени места, които са от
4 до 7 категория, съгласно заповед
РД-0214-2021/14.08.2012г. на МРРБ?
Компонент 2 „Проектиране и изпълнение
на проектни предложения”:
11. Може ли на ниво кандидатстване да
представим ситуационни скици/схеми
със разположението на съответните
паркови елементи, а не идеен проект?

Отговор
Да може. От значение е категорията на
населените места, за които се отнасят
проектите.

На етап кандидатстване е необходимо да
представите само документите, посочени в
точка 4.5.4. „Списък на документите за
кандидатстване“, Техническа документация –
т. „б“ на Насоките за кандидатстване по
Компонент 2, а именно:
−

Схема/скица на обекта/ите на
интервенция;

−

Задание за проектиране, описващо
предвидените СМР.

Ако имате наличен идеен проект, то трябва
да отбележите това в точка 3 – Проектна
готовност на Апликационната форма, а
самият проект следва да бъде представен
едва след евентуалното одобрение на
вашето проектното предложение.
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Въпрос
12. В т. 3.1.2.1. Продължителност и за двата
компонента е записано, че не може да
надвишава 3 месеца – в този срок
включва ли се времето за подготовка и
провеждане на процедури за избор на
изпълнител по ЗОП.

Отговор
Зависи за кой компонент на процедурата се
отнася.
За Компонент 1 посоченият в т. 3.1.2.1. на
Насоките за кандидатстване срок от 3 месеца
се отнася за физическото изпълнение на
обекта, т.е. необходимото време за
строителство, доставка или монтаж.
За Компонент 2 посоченият в т. 3.1.2.1. на
Насоките за кандидатстване срок от 3 месеца
включва необходимото време за изготвяне и
одобрение на инвестиционният проект и
времето за самото изпълнение –
строителство, доставка или монтаж.
Времето за процедури по ЗОП за избор на
изпълнител/строителен надзор не са
включени в този срок.

13. Разполагаме с готов технически проект
за реконструкция и ремонт на мост в
населено място от категория 5.
Допустим ли е подобен проект?

Реконструкция и ремонт на мост е допустима
дейност като съоръжение на техническата
инфраструктура.

14. Компонент 2: Допустими ли са дейности Да, тези дейности са допустими, тъй като се
по реконструкция, рехабилитация и
считат за благоустройствени мероприятия, но
възстановяване на централен площад?
само при условие, че населеното място, за
което се отнасят, е с категория от 4 до 8.
15. Компонент 2: Допустимо ли е в едно
проектно предложение да бъдат
застъпени две или повече от
допустимите дейности по процедурата?

Допустимо е в едно проектно предложение
да се обединяват сходни видове дейности за
няколко населени места като отделни
позиции (напр. обновяване на сградите на
две детски градини в две различни населени
места), както и различни допустими дейности
да бъдат застъпени в едно проектно
предложение, но в рамките на един
строителен обект, одобрен с едно
разрешение за строеж (например
обновяване на детска градина с изграждане
на нова детска площадка към нея и
озеленяване).
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Въпрос

Отговор

16. Компонент 2: Допустими ли са
изграждане на пешеходни алеи и
тротоари, пейки, беседки и др. подобни
на централния площад на населеното
място, или следва да се счита за
допустимо изграждането им само в
паркови зони?

Да, тези дейности са допустими, тъй като се
считат за благоустройствени мероприятия.

17. Компонент 2: Ако се изпълнява текущ
ремонт на общински сгради / читалища,
кметства и здравни служби ще важи ли
условието за инженеринг, като вид
процедура?

Дейности, за които не се изисква одобрен
проект и/или разрешение за строеж,
съгласно ЗУТ (какъвто е случаят с текущ
ремонт на сгради, постройки, съоръжения и
инсталации – чл. 151, ал. 1, т. 4 от ЗУТ), не са
приложими за Компонент 2 на процедурата,
тъй като инженерингът включва изработване
на инвестиционен проект.

В случай, че не е необходимо, какво
трябва да съдържа техническата
документация, която трябва да
приложим към останалите документи за
кандидатстване?
18. В случай, че интервенцията касае
рехабилитация и възстановяване на
централен площад в населеното място,
следва ли към проектното предложение
да представим Приложение В2 –
Декларация, че не се предвижда
планово изграждане или реконструкция
на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години
след приключване на дейностите по
проекта, предвид на това, че в скоби е
пояснено – само за проекти, свързани с
рехабилитация на уличната мрежа?

Условието за представяне на Приложение В2
е в сила и за рехабилитация на площади,
пешеходни зони и др. подобни пространства.
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Въпрос

Отговор

19. Освен разходите за проектиране и СМР, Общата прогнозна стойност на
допустимо ли е да предвидим и разходи инвестиционния проект, която трябва да се
за:
посочи в т. 2.4. на Апликационната форма
(важи и за двата компонента) и която трябва
- Авторски надзор;
да съответства на критериите за минимална и
- Строителен надзор;
максимална стойност по т. 2.1. на Насоките за
- Управление на проекта кандидатстване (и за двата компонента),
възнаграждения на Екип от служители
трябва да включва само прогнозните разходи
на кандидата?
за изпълнение на проекта – строителство,
доставка, монтаж и т.н.
Разходите за проектиране, строителен
надзор, авторски контрол, управление на
проекта са отговорност на МИП като
Възложител по ЗОП и отговарящ за
управлението на проекта.

Постъпили питания от 14 и 17 март 2014 г. :
Въпрос

Отговор

20. Допустимо ли е участие с проект по
Компонент 1 с готов инвестиционен проект,
който надвишава допустимата стойност за
финансиране от 375 000 лв. без ДДС, ако
общината поиска максимално допустимата
сума по проекта, а остатъка от разходите
покрие от своя бюджет?

По настоящата процедура не се предвижда
съфинансиране. Стойността на целия проект не
трябва да надвишава максималната сума от 375
000 лв. без ДДС.

21. Компонент 2 : В случаите, когато общината
кандидатства
с
няколко
проектни
предложения - ако второто проектно
предложение е с обща стойност 80 000 лв.
без ДДС може ли да се кандидатства?

Не е допустимо да се кандидатства с проект на
стойност по-ниска от минималната зададена (от
125 000 лв. без ДДС) независимо колко проекта
подава общината.

22. Компонент 1 : Допустими ли са като Общата прогнозна стойност на инвестиционния
разходи авторски и строителен надзор и проект (и за двата компонента) трябва да
колко процента ако е така?
включва
само
прогнозните
разходи
за
изпълнение на проекта – строителство, доставка,
монтаж и т.н.
Разходите за проектиране, строителен надзор,
авторски контрол, управление на проекта са
отговорност на МИП като Възложител по ЗОП и
отговарящ за управлението на проекта.
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Въпрос

Отговор

23. Компонент 1 : Имаме изготвен и одобрен
технически
проект
включващ
части
"Архитектура",
"Паркоустройство
и
благоустройство
/Озеленяване/",
"СКстановище с ТК", "Геодезия", "ПБЗ".

Всички обяснителни записки, които включват
извършването на дейности по СМР, по
съответните части от техническия проект следва
да бъдат приложени, заверени с подпис, печат на
кандидата и гриф "Вярно с оригинала".

Моля да поясните какво имате в предвид
при изискване на обяснителна записка,
описваща предвидените СМР, заверена с
подпис, печат на кандидата и гриф "Вярно с
оригинала". Следва ли да приложим
няколко
обяснителни
записки
по
съответните части от техническия проект,
които включват извършването на дейности
по СМР. Или е необходимо изготвянето на
обобщена обяснителна записка за всички
предвидени СМР в техническия проект /в
случай че е необходима обобщена
обяснителна записка, то кой следва да я
изготви, подпише и подпечата/?
24. Компонент 1 : Ако кандидатстваме за
реконструкция на улица във формуляра
точка 2.5 Описание на основните
мероприятия/дейности - трябва ли да
описваме, че е необходима обществена
поръчка, строителен и авторски надзор или
дейностите се отнасят само за дейности по
СМР от КСС-то.

Дейностите, които трябва да опишете в точка 2.5
„Описание на основните мероприятия/дейности“
на Апликационната форма се отнасят само за
СМР.
Дейностите, свързани с процедурите по
обществени поръчки и договаряне за строителен
надзор и авторски контрол по компонент 1 и за
проектиране по компонент 2, са отговорност на
МИП като Възложител по ЗОП и отговарящ за
управлението на проекта.

Постъпили питания от 17 и 18 март 2014 г. :
Въпрос

Отговор

25. Може ли да заложим 5% непредвидени В количествено-стойностните сметки (КСС) на
проектните предложения кандидатите могат да
разходи в КСС-то? Допустим разход ли е?
заложат сума за непредвидени разходи, която не
трябва да надвишава 10% от стойността на СМР.
Общата стойност на проекта (с включени
непредвидени разходи) не трябва да надвишава
максималната сума от 375 000 лв. без ДДС
(450 000 лв. с ДДС).
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Въпрос

Отговор

26. Компонент 1: Когато се касае за
рехабилитация на улични мрежи, за които
не
е
необходимо
изготвяне
на
инвестиционни проекти – необходимо ли е
представяне на становище от инженер
конструктор с указания за изпълнение
съгласно чл. 147 ал. 2 от ЗУТ, като те не
попадат в изброените в ал. 2 случаи.

Рехабилитацията (основен ремонт) на улични
мрежи не попада в обхвата на чл. 147 от ЗУТ.
За рехабилитация и/или реконструкция на
общински пътища, улична мрежа клас I до VІ и
съоръженията към тях, като строежи от 2-4
категория съгласно ЗУТ (чл. 137) и Наредба № 1
за номенклатурата на видовете строежи, се
изисква инвестиционен проект и разрешение за
строеж.

27. Моля да уточните по двата компонента на МИП като Възложител ще отговаря за:
програмата кои процедури по ЗОП се 1. Подготовката и провеждането на процедурите
провеждат от МИП и кои от Бенефициента.
по ЗОП за избор на:
Въпросът е продиктуван от отговорите на
По Компонент 1:
други въпроси, където се посочва, че
- изпълнител на СМР;
Дирекция „Благоустройство“ на МИП като
- Строителен надзор;
управляващ инвестиционния проект ще
- Авторски контрол.
проведе процедурите за избор на
изпълнители
за
инвестиционно
По Компонент 2:
проектиране по Компонент 2 и за избор на
- изпълнител на СМР – инженеринг
изпълнители на авторски и инвеститорски
(проектиране и строителство);
контрол и по двата компонента, но не става
- Строителен надзор.
ясно кой провежда процедурите за избор
2. Сключване на договори с избраните
на изпълнител на СМР – Министерството
изпълнители.
или Общината.
28. Компонент 1: Имаме готов технически
проект за реконструкция на улица, но за да
се
реконструира цялата улица са
необходими повече от 450 000 лв. с ДДС.
Може ли да се кандидатства само за
определен участък от улицата, макар че
техническия проект е за цялата улица.

Може да кандидатствате с определен участък от
улицата ако:
-

29. Ще
кандидатстваме
с
проектни
предложения и по двата компонента.
Възможно ли е проектите по Компонент 1 и
Компонент 2 да бъдат включени в едно
Решение на общинския съвет, или за всеки
от компонентите следва да бъде взето
отделно решение?

може да бъде обособен като самостоятелен
обект/подобект;
проектът отговаря на изискванията на
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти;
фигурира като самостоятелен обект/подобект
в разрешението за строеж;
може да бъде въведен в експлоатация
съгласно ЗУТ.

Може в едно Решение на общинския съвет да
бъдат включени няколко проектни предложения
за кандидатстване по настоящата процедура,
стига всяко от тях да е конкретно посочено.
(Решението се прилага към всеки един пакет
документи.)
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ОТГОВОРИ на постъпили питания по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнение на
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Въпрос

Отговор

30. Допустимо ли е възстановяване на Възстановяването на гравитачни селски чешми е
допустима дейност по Компонент 1 на
гравитачни селски чешми по Компонент 1?
настоящата процедура при спазване на
останалите правила и изисквания от Насоките за
кандидатстване.

Постъпили питания от 18 и 19 март 2014 г. :
Въпрос

Отговор

31. Спирките за масовия градски транспорт,
като елемент на градското обзавеждане, са
преместваеми обекти, съгласно чл.56, ал.1
от ЗУТ. Възможно ли е да се представи
разрешение за поставяне по чл.56, ал.2 от
ЗУТ и Наредбата на Общински съвет по
чл.56, ал.2 от ЗУТ, вместо разрешение за
строеж по реда на чл.148-156 от ЗУТ към
техническата документация за дейностите,
за които съгласно ЗУТ не се изисква
одобряване на инвестиционен проект?

В случай, че кандидатствате само с тази дейност
(спирките за масовия градски транспорт), Вие не
отговаряте на поставената „Основна цел” и
„Очаквани резултати” от изпълнението й, които
са заложени в Насоките за кандидатстване.

32. Компонент 2: Може ли да се кандидатства с
проект за изграждане на Център за
обществена подкрепа в съществуваща
общинска сграда?

В т. 3.1.2.3 от Насоките за кандидатстване тази
дейност е допустима, но трябва да представите
„Идеен проект” или „Задание за проектиране”.
Разходи за оборудване и обзавеждане не са
В случай, че е допустимо, в проекта може ли допустима дейност.
да включим разходи за оборудване и
обзавеждане на центъра?

33. Компонент 1: Може ли с едно проектно Може да кандидатствате.
предложение да се кандидатства за
изпълнение на енергоспестяващи мерки в
ЦДГ и училище, като двата обекта са в 2
различни населени места.
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ОТГОВОРИ на постъпили питания по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнение на
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Въпрос

Отговор

34. Компонент
2:
В
Насоките
за
кандидатстване, т. 4.5.4. – Списък на
документите
за
кандидатстване
са
изредени необходимите документи, които
Кандидатът следва да представи на етап
кандидатстване.
В
Приложение
А1:
Контролен
лист
1
–
оценка
на
административното
съответствие;
Приложение А2: Контролен лист 2 – оценка
на допустимостта и Приложение А3:
Техническа оценка, на редове: Име на
кандидата и Наименование на проекта е
посочено "Попълва се от Кандидата". В
т. 4.5.4. от Насоките за кандидатстване не са
посочени като изискуеми документи при
кандидатстването. Следва ли Приложения
А1, А2, и А3 да се представят на етап
кандидастване
към
проектното
предложение,
като
са
попълнени
горепосочените редове?

Попълването на тази информация от кандидата в
Приложения А1, А2 и А3 и прилагането им в
същия електронен формат към Апликационната
форма ще бъде за улеснение на оценителната
комисия. Това не е задължително изискване и
неизпълнението му няма да доведе до
последици за кандидата.

35. Компонент 1: Допустимо ли е община 3
категория да кандидатства за детска
градина в населено място от 5 категория
само със заснемане, тъй като предвидените
дейности не изискват издаване на
Разрешение за строеж?

Не е допустимо, тъй като не отговаря на т. 3.1.2.5
от Насоките за кандидатстване и не
удовлетворяват основната цел и очакваните
резултати по процедурата.

36. Компонент 2: Допустимо ли е община 3
категория да кандидатства за населени
места от 4-7 категория: за асфалтиране на
улици; за ремонт на сгради на кметствата,
които са в съсобственост; възможно ли е да
се комбинира ремонт на улица в едно
населено място и детска площадка в друго
населено място?

Допустимите дейности по Процедурата трябва
задължително да бъдат извършвани само върху
общинска собственост (съсобственост не се
допуска съгласно т.3.1.2.3 от Насоките за
кандидатстване).

37. Компонент 2: точка 4.5.4 от насоките за
кандидатстване
по
процедурата
"Подкрепящи
документи,
които
се
предоставят от кандидата" има изискване
за решение на общинския съвет за
кандидатстване по настоящата процедура.
Поради кратките срокове за представяне на
проектното предложение допустимо ли е да
се представи декларация от кандидата, че
решение на общинския съвет ще бъде
представено допълнително веднага след
провеждане на сесия, която в нашия случай
е на насрочена на 28.03.2014г.

При предстоящо провеждане на сесия на
Общинския съвет е допустимо да бъде
представена към документите за кандидатстване
декларация, удостоверяваща че ще бъде
представено
допълнително
решение
на
общинския съвет веднага след провеждане на
сесията, като това следва да стане по електронен
път (сканирано), но не по-късно от 31.03.2014 г.

В едно проектно предложение не могат да бъдат
комбинирани различни по вид дейности, касаещи
различни обекти.
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ОТГОВОРИ на постъпили питания по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнение на
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Въпрос

Отговор

38. Компонент 2: Допустимо ли е проектното
предложение да бъде представено в два
отделни класьора - оригинал и копие, а не
подвързани отделно, както е записано в
Насоките за кандидатстване?

Допуска се представяне на проектните
предложения по Процедурата, комплектовани в
отделни класьори, ясно обозначени като
„оригинал” и „копие”.

39. Компонент 2: Инвестиции са ни нужни за Допустимите дейности са изброени в Насоките за
рехабилитация и облагородяване на терен кандидатстване. Допустимостта на проектното
общинска собственост и построяване на предложение е предмет на оценка.
общински пазар на това място. Допустими
ли са тези дейности и можем ли да
кандидатстваме с идеен проект ? Общината
ни е 5 категория съгласно Заповед РД -0214-2021/14.08.2012г. Това наше проектно
предложение се вписва и е част от
Общинския план за развитие за периода
2011-2015г.
40. Ще
кандидатстваме
с
проектно
предложение по Компонент 1. Със същото
сме кандидатствали в ДФЗ, но не е
одобрено.Имаме положително Решение на
общинския съвет за кандидатстване.

Към проектното предложение следва да бъде
предоставено Решение на общински съвет
касаещо текущата процедура и съответния
инвестиционен проект.

Необходимо ли е ново Решение на
общинския съвет по настоящата процедура
или може да се приложи старото?
41. Компонент 1: Поради кратките срокове за
подготовка Разрешението за строеж няма
да е влязло в сила към датата на подаване
на Апликационната форма, може ли да
приложим заверено копие?

Към Апликационната форма може да приложите
заверено копие на Разрешението за строеж, като
до 11.04.2014 г. следва да представите
доказателства, че е влязло в сила.

42. Техническият проект по Компонент 1 за Тъй като по Компонент 1 се кандидатства с готови
инвестиционни проекти, то изготвянето и
сметка на общината ли е?
предоставянето на техническия проект е
задължение на общината.
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Постъпили питания от 19 и 20 март 2014 г. :
Въпрос

Отговор

43. Компонент 1: В приложение Б –
Количествено-стойностна сметка
единичните цени са дадени да са с ДДС.
Но като правим КСС-то използваме
стандартния начин – ед. цени без ДДС и
общи суми без ДДС за всички позиции и
най-долу на таблицата изнасяме ДДС-то за
цялото КСС.

Допусната е техническа грешка в Приложение Б –
Количествено-стойностна сметка. Колони 5 и 6 от
приложението да се попълват с цени без ДДС.

Във вашата бланка при преобразуване на
ед. цени без ДДС – с ДДС, и при получаване
на общата стойност с ДДС на всяка позиция,
крайната сума се получава различна от тази
която сме получили по стандартния начин.
Ако се спечели проекта ще се изисква ли
ново КСС с ед. цени без ДДС? По каква
причина ед. цени по позиции са с ДДС?
44. Компонент 1: За обекта имаме разрешение
за строеж, трябва ли да се учреди право на
строеж на името на Министерството на
инвестиционното проектиране за обекта, с
който кандидатстваме.

Не е необходимо учредяването право на строеж,
тъй като собствеността е общинска и Вие сте
възложители по ЗУТ. Министерството на
инвестиционното
проектиране
управлява
средствата от ПИП „Растеж и устойчиво развитие
на регионите”, което включва провеждане на
обществени поръчки по ЗОП, осъществява
плащанията при изпълнение на инвестиционните
проекти и др.

45. Имаме готов проект за Реконструкция и Реконструкция на пенсионерски клуб и магазин в
модернизация на пенсионерски клуб и Център за настаняване от семеен тип за деца е
магазин в Център за настаняване от семеен допустима дейност по настоящата процедура.
тип за деца, допустим ли е този проект по
т. 3.1.2.3 от Насоки за кандидатстване.
Възможността, която виждаме е по т. 7, но
не сме сигурни, затова искаме Вашето
становище.
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Въпрос

Отговор

46. Компонент 1: За възстановяване и
подобряване
на
транспортно
–
експлоатационните качества на пътя е
необходим основен ремонт, представляващ
подмяна на износващия пласт, при който не
се засягат конструктивните елементи на
пътя. Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 6 от ЗУТ не се
изисква инвестиционен проект за издаване
на разрешение за строеж за ремонт на
елементите
на
техническата
инфраструктура. Допустим за финансиране
ли
е
този
основен
ремонт
без
инвестиционен проект?

Основният ремонт /Рехабилитация/ обхваща
изпълнението на комплекс от ремонтни работи,
които
имат
за
цел
да
възстановят
експлоатационното състояние на пътя. При
основния ремонт се извършва частично
възстановяване и/или частична замяна на
конструктивни елементи, основни части и
съоръжения и т.н. Следователно „основният
ремонт” не попада в обхвата на чл. 147, ал. 1, т. 6
от ЗУТ. За основен ремонт на път се изисква
инвестиционен проект и Разрешение за строеж.
Основен ремонт на път не е допустима дейност,
съгласно Насоките за кандидатстване, но за пътна
улица (в границите на населеното място) е
допустимо.

47. Компонент
1:
Допустимо
ли
е Спортните площадки са допустима дейност само
кандидатстването с проект за Спортни в случай, че са ситуирани в зоните за обществен
площадки?
отдих.
48. Компонент 2: Допустимо ли е в едно
проектно предложение да се включат
дейности за частична рехабилитация на
улична мрежа и изграждане/обновяване на
автоспирки в няколко населени места на
общината?

Моля, да уточните какви дейности са включени в
„частичната рехабилитация”. Дейности като
реконструкция и рехабилитация на улична мрежа
са
допустими
съгласно
Насоките
за
кандидатстване.

49. Компонент 2: Допустимо ли е в едно
проектно предложение да се обединят
дейности за изграждане/реконструкция на
тротоари и изграждане/обновяване на
автоспирки в няколко населени места на
общината?

Дейностите са допустими, но е препоръчително
да се включи и уличната мрежа, за да постигнете
трайно подобряване на физическата среда на
населените
места
и
устойчивост
на
инвестиционния проект.

50. Компонент 2: Допустимо ли е изграждане/
рехабилитация/
възстановяване
и
озеленяване на детски площадки в детски
градини в няколко населени места на
общината, без обновяване на сградата?

Дейностите са допустими съгласно Насоките за
кандидатстване.
Също
така
проектното
предложение трябва да отговаря на изискванията
на т. 3.1.2.5 от насоките.

51. Проект за изграждане на спортни площадки Моля, вижте отговора на въпрос № 5 по-горе.
допустим ли е за кандидатстване по
Компонент 1?
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Постъпили питания от 20 и 21 март 2014 г. :
Въпрос

Отговор

52. Ако за даден обект в момента се изпълнява инвестиционно проектиране (на фаза
Технически проект), но не е приключило т.е.
нямаме изготвен инвестиционен проект:
-

-

Възможно ли е на по-късен етап да бъдат
предоставени документите по точка 4.5.1 Етап 1: Оценка на административно
съответствие; т. 14. Решение на експертен
съвет,
15. Разрешение
за
строеж;
16. Становище от РИОСВ, или не може да се
кандидатства
по
Компонент 1
"Кандидатстване с готови инвестиционни
проекти"?
В случай, че не е възможно да се
кандидатства по Компонент 1, възможно ли
е с този обект да се кандидатства по
Компонент 2 "Проектиране и изпълнение на
проектни предложения", след като в
момента се изпълнява инженеринг?

53. Компонент 1: Счита ли се за въвеждане на
енергоспестяващо
улично
осветление
подмяната на съществуващи улични
осветителни тела с енергоспестяващи
такива и попада ли същото в разпоредбите
на чл. 147, ал. 1, т. 6 от ЗУТ?

Поради несъответствие на проектната Ви
готовност с изискванията на т. 3.1.2.5 и т. 4.5.4
от Насоките за кандидатстване, проектното Ви
предложение, без посочените документи, не
би било допустимо по Компонент 1 на
процедурата.
Ако към момента, за проекта Ви е сключен
договор за инженеринг, то не е допустимо да
кандидатствате с него по Компонент 2, тъй
като за одобрените проектни предложения на
по-късен етап ще бъдат проведени процедури
по ЗОП и сключени договори. Допуска се
единствено наличието на идеен проект.

Поставянето на енергоспестяващи осветителни
тела на уличното осветление е допустима
дейност съгласно Насоките за кандидатстване
като тя следва да бъде включена с други
допустими дейности в проектно предложение с
цел цялостно благоустрояване.
Разпоредбите на чл. 147 от ЗУТ, засягащи
случаите, когато не се изисква одобряване на
инвестиционни проекти за издаване на
разрешение за строеж, не включват посочената
от Вас дейност.
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