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В Дейност 4 – Разпространение на резултатите от научните
изследвания, защита на интелектуална собственост, трансфер на
знания и технологии и развитие на човешките ресурси са
заложени разходи за над 65 научни публикации.

РАЗЯСНЕНИЕ

При публикуването на научни статии Законът за обществените поръчки не се
прилага. Бенефициентът следва да осигури ясна одитна следа как е избрано
изданието, в което се публикува съответната научна статия - например,
предложение от автора или научния ръководител със съответна обосновка и
решение на компетентен научен орган в съответствие с обичайните правила,
прилагани от научно-изследователската организация. В плана за външни
Следва да се има предвид, че на практика написването на една възлагания (Процедури за избор на изпълнител в ИСУН) не е необходимо да
научна статия е дълъг и сложен процес, които е съпроводен от се посочват разходите за научни публикации.
поставяне на цели, постигане на резултати в определена област,
като всяка научна статия има конкретна тема. След завършване
на научното изследване, в зависимост от тема/наименование,
научна област/специалност, в която попада/, изследователя
започва да търси списание/издание, в което може да публикува
научната статия. Последното е независим процес, в който
предложеното за публикуване следва да отговаря на
съответните поставени критерии, специфични за всяко издание,
в зависимост от темата и научната статия, за да се публикува
реално статията в изданието, т.е. ако статията/след написването
й/ отговаря на критериите на изданието, следва публикуване.
Съгласно разпоредбите на Закона за обществените
поръчки/ЗОП/, за да се проведе обществена поръчка/ОП/ следва
да има определен: обект, обособени позиции/ако е приложимо/,
срок за изпълнение, прогнозна стойност, количество, обем,
технически спецификации, гаранции за изпълнение, критерии за
подбор, които да бъдат ясни за участниците, критерии за оценка,
при спазване на основните принципи заложени в чл. 2 от ЗОП:
равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна
конкуренция; публичност и прозрачност. С оглед
гореописаното, от една страна считаме, че разходите за
публикации за научни изследвания, попадат в хипотезата на чл.
13, ал.1, т.15, б. а от ЗОП, от друга страна, съобразно реалната,
фактическа обстановка ЗОП и ППЗОП са неприложими, тъй
като всяко издание има свои критерии, на които научната статия
следва да отговаря, за да одобри публикуването й, т.е.

възложителя е в невъзможност да приложи ЗОП за бъдещо
неясно събитие, още повече че изданието решава дали ще
публикува или не. С оглед горното подробно описание на
фактическата обстановка е видно безспорно невъзможността от
провеждане на обществени поръчки (ОП) за избор на
изпълнител на издания за публикуване на научни статии,
съответно не са включени в графика за обществени поръчки по
проекта.
Правилен ли е подходът ни?
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При провеждане на процедурите за обществени поръчки и
сключване на договори с изпълнители се реализират икономии
на финансови средства поради по-ниски цени на договорените
спрямо прогнозните. Допустимо ли е реализираната икономия,
при запазване на съотношението (най-малко 75% от общия
размер на безвъзмездната финансова помощ инвестиции в
инфраструктура/оборудване) да бъде усвоена по някой от
следните
варианти:
a. Закупуване на нов апарат, невключен в спецификацията (в
условията
на
ЗОП)
b. Доизграждане на научната инфраструктура с допълнителни
строително-ремонтни
операции
c. Следгаранционна поддръжка и следгаранционен сервиз в
рамките
на
срока
на
проекта
d. Upgrade на вече закупена апаратура (в чести случаи при
закупените апарати не е възможен или не е изгоден)

Съгласно т. III. „Изменения и промени на договора“ от Ръководството за за
изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, съфинансирани от ЕФРР по приоритетна ос 1 „Научни
изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и в изпълнение на чл. 1 от
Общите условия към Договора, Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта
съобразно описанието, съдържащо се в Приложение II (Формуляр за
кандидатстване и Проектна обосновка) към Договора и с оглед изпълнение на
предвидените в него цели. Промени по Договора се допускат само при
обективна невъзможност Бенефициентът да изпълни в детайли описаното в
проекта, което става след подаване на писмено мотивирано искане и подробна
аргументация
на
исканата
промяна.
Допустими са изменения на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, които подпомагат изпълнението на заложените при
кандидатстването цели на проекта и предвидените резултати, при спазване на
одобрените при подбора на проектни предложения параметри за изпълнението
на дейностите и бюджета по проекта. В този смисъл реализираните икономии
не са автоматично мотив за изменения в проектните дейности и бюджета.
При изпълнението на проектните дейности, Бенефициентът е длъжен да спазва
принципите за ефикасност, икономичност и ефективност и реализирането на
икономии са доказателство за спазването на тези принципи.
Предвид гореизложеното, УО няма да одобрява предложения за изменение или
промяна на договори, които имат за цел безпринципното и неаргументирано
усвояване на реализирани икономии след провеждане на процедури по ЗОП.
УО ще разгледа и ще предостави становище по допустимостта на всяко едно
искане за промяна или изменение на договор. В случаите, когато
Бенефициентът не е представил доказателства или липсва добра аргументация,
УО си запазва правото да не одобрява исканите изменения и промени, ако
същите не отговарят на изискванията за допустимост, принципите за
ефикасност, икономичност и ефективност, както и ако не допринасят за
изпълнението на предвидените в проекта цели и научно- изследователски
задачи.
В допълнение - закупуване на нова техника, доизграждане на научна
инфраструктура, осигуряване на следгаранционна поддръжка и ъпгрейд на
вече закупена апаратура няма да бъдат одобрявани, ако това води до създаване
на нови научни задачи или разширяване на техния обхват, създаването на
поддейности и др., които не са били предвидени в проектното предложение на
Бенефициента.

УО ще следи стриктно да не се нарушава принципът на равнопоставеност на
кандидатите и обръща внимание, че извършването на значителни промени в
одобрено за финансиране проектно предложение би довело до неравно
третиране на останалите кандидати и до нарушаване на основни правила в
приложимото национално и европейско законодателство за ЕСИФ.
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В случай че в хода на изпълнение на сключен договор за
строителство /изпълнение на СМР/ се установят обстоятелства,
водещи
до
необходимост
от
извършване на допълнителни видове и/или количества работи,
невключени в КСС, възможно ли е същите да се изпълняват в
рамките на договорената по договора цена, след доказване на
необходимостта от тяхното изпълнение и чрез частична замяна
на СМР, включени в КСС, като замяната се отрази в двустранни
корекционни
(заменителни)
таблици,
подписани
от
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ?

Съгласно РЪКОВОДСТВО за изпълнение на административни договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от ЕФРР по
приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР
2014-2020 г., Глава III. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОМЕНИ НА ДОГОВОРА, т. 3.6.
Промени на СМР след одобрение на инвестиционен проект:
Ако след одобрение на инвестиционен проект се налагат промени в
предварително разписаните СМР, Бенефициентът подава искане за изменение
на договора за БФП чрез ИСУН 2020, като подробно аргументира
предлаганите промени и тяхното въздействие върху изпълняваните дейности.
Прилага се и файл във формат MS Excel, съдържащ Заменителна таблица за
промяна на СМР при подадено искане за изменение на договор за безвъзмездна
финансова помощ, след одобрение на инвестиционен проект (Приложение №
4).
При промяна в КСС преди провеждане на процедури за избор на
изпълнител – само в резултат на разработване/актуализация на технически
или
работен
проект,
към
Уведомлението
се
представя:
- аргументирана обосновка за необходимостта от актуализиране на проекта;
- копие на одобрения по реда на ЗУТ инвестиционен проект, включително
проектантските КС (подписани и подпечатани от проектанта/ите);
- копие от доклада за оценка за съответствието със съществените изисквания
към строежите или копие от протокола от решения на експертен съвет за
одобряването
на
актуализирания
проект;
нова
количествена
сметка;
- сравнителна КСС, показваща нагледно разликата между първоначалната КСС
и КСС в резултат от разработения/актуализиран инвестиционен проект.
УО си запазва правото да не приеме извършена промяна, ако:
• по вид не е сред изредените в точки 3.1 до 3.6;
•
липсва
писмено
уведомление
за
извършването
й;
• не е добре обоснована необходимостта от извършването й.
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След пазарни проучвания, към момента на откриване на
процедурата, сме установили, че определена услуга има повисока стойност от тази, планирана по проекта. Какъв е начинът
да организираме обществена поръчка със стойност, която няма
да достигне до необходимата пазарна цена на услугата.
Възможно ли е по-високата цена да бъде компенсирана, респ.
заплатена, от икономисани средства от други процедури по
ЗОП, по които са заплатени по-ниски цени. Допустимо ли е
собствено съфинансиране (мотивирано за целите на НИД),
което да е дял от прогнозната стойност на такава поръчка
(такова съфинансиране липсва в договора по проекта)?
Необходима ли е промяна на административния договор?

Промяна на административния договор е необходима при постигане на
икономии от един бюджетен ред, за да бъдат използвани при обоснована
необходимост за компенсиране на недостиг в друг бюджетен ред. Промени по
Договора се допускат само при обективна невъзможност Бенефициентът да
изпълни в детайли описаното в проекта, след подаване на писмено мотивирано
искане и подробна аргументация на исканата промяна (виж предходните два
отговора).
Съгласно чл. 8, т. 8.6 от Общите условия към Договора недопустими са
следните изменения:
- Промени в бюджета на проекта, водещи до увеличаване на първоначално
заложения размер, предвиден в чл. 2 от договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, и/или водещи до превишаване на средствата
по „тип разходи“, за които има определен размер в нормативен акт, в акт на
правото на Европейския съюз или в съответните Условия за кандидатстване;

