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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Услуга за разработване на 
проектно предложение по темата „Качество на въздуха" на Петата покана по 
инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни действия, съфинансирана 
от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитиеоткрита с Решение РД 24-121 от дата 
21.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер в РОП 00073-2019-0046. 

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните 
отговори: 

Въпрос: „Според Ръководството на UIA, приложимо за всички одобрени от UIA 
проекти и покани досега, разходите за подготовка на проекта се покриват с еднократна 
сума, отговаряща на условията/правилата за допустимост. 

Предвиденото от общината окончателно плащане за подготовката на „ Формуляр за 
кандидатстване - Градски иновативни действия" (APPLICATION FORM - Urban Innovative 
Actions) - (AF-UIA), който трябва да бъде представен, не отговаря на изискванията на 
правилата за допустимост на UIA, а именно: 

1. Всички разходи трябва да бъдат направени през допустимия период. 
Допустимият период според Ръководството на UIA за фазата на подготовката на 

проекта е периодът, който включва всички дейности, свързани с разработването на 
проектното предложение (AF-UIA) и завършва с одобряването на проекта от 
Инициативата UIA. 

Предвид горното, и на основание чл. 180, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните 
въпроси по документацията за участие: 

1. Ще бъдат ли предвидени междинни плащания за изработването на Доклад от 
проучването "Най-добри европейски практики за подобряване на градския въздух, 
базирани на екологични иновационни решения" (Резултат 1) и Идеен проект no UIA 
(работно заглавие) - Резултат 2, така, че трудът за тези етапи да бъде заплатен 
непосредствено след представянето и приемането на резултатите? 

2. Ще бъде ли предвидено окончателно плащане за Резултат 3 - Попълнен „ Формуляр 
за кандидатстване - Градски иновативни действия" (APPLICATION FORM -
Urban Innovative Actions), така, че трудът за етапа на разработване на 
проектното предложение да бъде заплатен непосредствено след представянето и 
приемането на този резултат, в допустимия от UIA период? 

Отговор: Съгласно условията на поръчка посочени в документацията и образеца на договора 
към нея предвидените от Възложителя плащания са следните: 

Щ) 
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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„Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както 
следва: 

(1) Авансово плащане в размер на 30 % /тридесет на сто/ от стойността на договора в 
срок до 10 (десет) работни дни от сключване на договора и представяне на оригинална 
фактура, заедно с гаранция за авансово предоставените средства; 

(2) Окончателно плащане в размер на 70 /седемдесет на сто/ от стойността на договора 
се дължи само при осъществено условие на подписване на Договор за субсидия/финансиране 
на проекта на Община Велико Търново в срок до 30 дни след датата на подписване на Договор 
за субсидия/финансиране на проекта и оригинална фактура." 

Не съществува пречка окончателното плащане за подготовката на проекта, да се 
извърши след одобрението на проекта, т.к съгласно ръководството на UIA, стр. 56-57 
„Подготовката включва: Всички дейности, свързани с изработването на Апликационната 
форма и завършва с одобрението на проекта от Инициативата група на UIA. За 
подготвителните дейности UIA предоставя еднократна сума в размер на 20 000 EUR общо 
допустими разходи (съответстваща на максимум 16 000 EUR по ЕФРР), при условие че 
проектът бъде одобрен. Следователно, разходите, направени по време на подготвителната 
фаза, никога не могат да бъдат претендирани на база реални разходи (дори ако са платени 
след одобрението на проекта). Еднократната сума, покрита от първото авансово плащане 
от ЕФРР, се предоставя на Водещия орган (партньор), който може да я разпредели между 
проектните партньори пропорционално на участието им в подготовката на проекта. Не е 
необходима допълнителна документация; т.е. партньорите по проекта не е необходимо да 
документират, че разходите са направени и изплатени или че еднократната сума 
съответства на реалната. " 

С уважение, 
За Кмет: I 
Проф. Георги Камарашев 
Заместник-кмет „ Строителство и устройство на територията " 
в Община Велико Търново 
Съгласно Заповед № РД22-1375/22.08.2019 г. 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. 


