РЕШЕНИЕ

№ РД – 16- 254 /27.02.2014г.

На

основание

чл. 32, ал. 1, т. 2, б.

„т“

от Устройствения

правилник на

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (Обн. - ДВ, бр. 79 от 10.09.2013
г., в сила от 01.09.2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 21.12.2013 г.;
изм., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.), § 1, т. 4 и т. 8 от Допълнителните
разпоредби на Постановление № 182 на Министерски съвет от 21 юли 2006 г. за създаване
на Комитети за наблюдение на Националната стратегическата референтна рамка и
Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния
фонд на Европейския съюз (обн. ДВ. бр. 62 от 01.08.2006 г., посл. изм. бр. 97 от 9.12.2011
г.), т. 3, б. „б” от Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерския съвет (изм. и доп.
Решение № 747 на МС от 2006 г., посл. изм. и доп. Решение № 475 на МС от 2012 г.), т. 1
от Заповед № РД-16-863/25.06.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката и във
връзка с докладна записка № К-93-00-591/02.12.2014 г., в качеството на ръководител на
Договарящия орган,
НАРЕЖДАМ:
При промяна на обстоятелствата, свързани с изпълнение на строително-монтажни
работи след датата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, (ДБФП)
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
2007-2013 (ОПРКБИ), които в Проектните предложение и в Приложение Б (Бюджет) имат
одобрени дейности и разходи за извършване на строително-монтажни работи, следва да се
допуска изменение на ДБФП, ако са налични следните обстоятелства:
I.

В случай, че в бюджета на договора за безвъзмездна финансова помощ са

включени „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за
устройство на територията (ЗУТ)“, да бъде разрешена промяна на бюджета на
договора без да се променят условията на чл.3 от договора, както и изискванията на чл. 8
от Общите и административни разпоредби към ДБФП. Промяната да бъде одобрявана след
предоставяне на одобрен „Технически проект“, съдържащ цялата информация съгласно

чл.21, ал. 2 от НАРЕДБА № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти ведно с актуализирана количествено – стойностна сметка,
като част от проекта и Разрешение на строеж, издадено след подписване на договора с
Договарящия

орган

на

Оперативна

програма

„Конкурентоспособност“

(когато

е

приложимо).
II.

В случай, че в бюджета на договора за безвъзмездна финансова помощ не са

включени „Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за
устройство на територията (ЗУТ)“, но изрично в проектното предложение е заложено
изготвянето на инвестиционен проект след сключване на договора за безвъзмездна
финансова помощ с Договарящия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. В
този случай да бъде разрешена промяна на общите разходите за строително-монтажните
работи в бюджета на договора за безвъзмездна финансова помощ без да се променят
условията на чл.3 от договора, както и изискванията на чл. 8 от Общите и административни
разпоредби към ДБФП. Промяната да бъде одобрявана след предоставяне на одобрен
„Технически проект“, съдържащ цялата информация съгласно чл.21, ал. 2 от НАРЕДБА № 4
от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ведно с
актуализирана количествено – стойностна сметка, като част от проекта, и Разрешение на
строеж, издадено след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ (когато е
приложимо).
III.
придобиване

В случай, когато в бюджета на проекта не са предвидени „Разходи за
на

инвестиционни

проекти

по

смисъла

на

Закона

за

устройство

на

територията (ЗУТ)“ и инвестиционните проекти са одобрени преди сключване на
договора за безвъзмездна финансова помощ, а в проектното предложение е
предвидено, че проектът ще се изпълнява съгласно одобрен инвестиционен проект и
Разрешение за строеж, промяна на договора за безвъзмездна финансова помощ ще се
разрешава само при следните обстоятелства:
1.

Когато измененията са доказано несъществени, съгласно разпоредбите на

чл.154, ал.3 от ЗУТ, след представяне на обосновка от проектанта на съответната част и
заменителна таблица по образец (Приложение - Заменителна таблица за промяна на СМР
към Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова
помощ).
2.

Когато измененията са съществени, промяна на договора за безвъзмездна

финансова помощ не се допуска, с изключение на случаите по чл. 154, ал.5 от ЗУТ, а
именно: „След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен
проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане
на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица

по чл. 149, ал. 2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение
за строеж. Тези изменения се отразяват със забележка в издаденото разрешение за строеж
и се допускат преди реализирането им.“
IV. В случай, когато в проекта са предвидени видове СМР, за които не се изисква
Разрешение на строеж и инвестиционен проект се предоставя удостоверение, издадено от
съответна Общинска администрация и архитектурно заснемане и/или конструктивно
становище от инженер конструктор, както и количествена сметка заверена от последния за
удостоверяване на необходимите количества и дейности.
Предвид гореизложеното при изменение на ДБФП по ОПРКБИ, съдържащи подробни
количествени сметки за изпълнение на строително-монтажни работи в Приложение Б
(Бюджет)

към

договорите

за

безвъзмездна

финансова

помощ,

се

разрешава

след

представяне на следните документи:
-

Документ удостоверяващ правото на ползване върху съответния недвижим

имот (нотариален акт, договор за наем и други);
-

Разрешение за строеж (когато е приложимо) и/или с вписана забележка от

главния архитект на общината, на чиято територия се намира обекта, ако изменението е
след изготвен инвестиционен проект, финансиран от ОПРКБИ;
-

Заверен инвестиционен проект и/или Изменение на инвестиционните проекти,

със заверка на проектанта по съответната част, предмет на изменението(когато е
приложимо);
-

Архитектурно

заснемане

и/или

конструктивно

становище

от

инженер

конструктор, когато не се изисква разрешение за строеж и инвестиционен проект съгласно
ЗУТ
-

Удостоверение, издадено от съответна Общинска администрация в случай,

когато в проекта са предвидени видове СМР, за които не се изисква Разрешение на строеж
(когато е приложимо)
-

Актуална количествена сметка;

-

Заменителна таблица за промяна на СМР по образец (Приложение към

Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ);
-

Две

индикативни

оферти,

с

оглед

определяне

на

реалистичността

на

предвидените разходи за инвестиции.
Във всички останали случаи, извън гореописаните, не се допуска изменение на
частта от договорите за безвъзмездна финансова помощ, отнасящи се до изпълнение на
строително-монтажни работи. Тези изменения се допускат единствено и само в случаите, в
които са поискани изрично от бенефициента по съответната процедура и искането е
депозирано по надлежния ред преди реализирането им.

Стойността на общите разходите за строително-монтажните работи не могат да надвишават
одобрените по съответната дейност от бюджета средства.
V. Бенефициентите, които считат за необходимо да се възползват от описаната в т. 1
възможност, следва да подадат искане за изменение.
VI. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.
VII. Контрола по изпълнение на настоящото решение възлагам на г-н Стефан Попов,
началник на отдел “Наблюдение и контрол на изпълнението“, Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите в ГД „ЕФК“ за
сведение и изпълнение.

Г-ЖА ЕЛИ МИЛУШЕВА

Главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ и
Ръководител на Управляващия орган

