
 
Проект: BG16RFOP001-9.001 ,,Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Въпрос: Възможно ли е провеждане на процедура за инженеринг за предвидените разходи 

за строително-монтажни работи, авторски надзор и строителен  надзор? 

В изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на 

болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по ОПРР 2014-2020, общините и 

общинските лечебни заведения са партньори на Министерството на здравеопазването и 

в съответствие с чл.7, т.2, буква „а“ и  „б“ от Споразумението за партньорство, следва 

предприемат необходимите действия по подготовка и провеждане на процедури за избор 

на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за проектиране, извършване 

на СМР и доставка и монтаж на машини и съоръжения. 

В одобреното проектно предложение не са предвидени разходи за инженеринг, а 

всички заложени разходи са разделени на такива за строително-монтажни работи, 

проектиране и авторски надзор. 

В тази връзка следва да бъдат проведени отделни обществени поръчки за 

възлагане на дейностите, в съответствие със сключеното споразумение за партньорство, 

а именно отделно за строително-монтажни работи, проектиране и авторски надзор. 

 
Въпрос: Допустимо ли е да се дофинансират със собствени средства заложените 

строително-монтажни работи и как следва да се направи това? 

 

 В случай, че партньор има възможност да дофинансира със собствени средства 

по-висока стойност на предвидените строително-монтажни работи, то това е допустимо, 

като при обявяване на процедурата по ЗОП следва да се посочи прогнозна стойност 

отговаряща на сключеното Споразумение за партньорство, но изрично да се посочи, че 

ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани, и оферти над тази прогнозна стойност. 

Възможно е също така да бъде посочена и сума и/или процент на превишението над 

обявената прогнозна стойност, която да посочва максимума на допълнителни финансов 

ресурс, който може да бъде осигурен от партньора. След приключване на процедурата за 

избор на изпълнител, ако бъде подписан договор на стойност по-висока от предвидената 

в Споразумението за партньорство, за верификация пред Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР) ще бъде включена сума, 

съответстваща на първоначално планираната. Остатъкът, формиран от превишението, 

няма да се отчита по проекта. 

Въпрос: Ако в обекта на интервенция (отделението) е възникнала нужда от 

допълнителни строително-монтажни работи, които не са били предвидени в 

инвестиционното намерение възможно ли е да бъдат включени в процедурата за 

избор на изпълнител по реда на ЗОП? 

При наличие на допълнителни дейности, които са възникнали като необходимост 

в периода от предоставяне на документацията за инвестиционното намерение до 
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момента на обявяване на процедурата за избор на изпълнител, то е възможно те да бъдат 

обявени в рамките на същата процедура по ЗОП. С цел осигуряване на разграничение 

при отчитане на изпълнение на сключения договор следва да бъдат обособени две 

количествено стойностни сметки, като едната ще касае допълнителните дейности, а 

другата тези предвидени за изпълнение по проекта. Освен това в документацията трябва 

да бъдат разписани ясни текстове, които безспорно да разграничат, кои дейности се 

финансират по проект по ОПРР и кои със средства на общината. 

Въпрос: Кога ще бъде предоставено авансово плащане към партньорите? 

 Министерство на здравеопазването, в качеството си бенефициент по проекта е 

подало искане за авансово плащане към Управляващия орган на ОПРР. Веднага след 

получаване на сумата авансовите плащания към партньорите съгласно чл.7, т. 1, буква б) 

ще бъдат изплатени. 

Въпрос: Кога ще бъде даден достъп до системата ИСУН 2020 на партньорите?  

 На всеки един партньор ще бъде даден достъп до системата ИСУН 2020, чрез 

функционалността „Вход с код за достъп“ съгласно чл.7, т. 1, буква ж) от 

Споразумението за партньорство, веднага след като партньорите имат сключени 

договори с изпълнители. 


