ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА С ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“, актуализирана към 10.10.16 г.

№

Въпрос

Отговор

№
1.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 27.10.2015 Г. ДО 14.01.16 Г.
Здравейте,
Съгласно т.7 „Допустими дейности“ и т.8
-----Original Message----Във
връзка
с
попълването
на
формуляр
за
„Допустими и недопустими разходи“ на
From: Светослава Панчева
кандидатстване по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, Указания
за
предоставяне
на
<svetoslava_pancheva@abv.bg>
процедура: BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 безвъзмездна финансова помощ чрез
To: oprd@mrrb.government.bg
- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО бюджетна линия (финансов план) по
Date: Thu, 14 Jan 2016
НКПР”, бих искала да попитам дали допустим разход са
процедура
BG16RFOP001-8.003
14:52:11 +0200 (EET)
подготовката и провеждането на процедури за избор на
„Бюджетна линия за 28- общини на
Subject: Въпрос относно
изпълнители? Очаквам Вашия отговор.
малки градове от 4-то ниво, съгласно
формуляр за кандидатстване
С уважение,
НКПР“, разходите за подготовката и
по процедура:
провеждането на процедури за избор на
BG16RFOP001-8.003
изпълнители, не са допустим разход за
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28
финансиране.
- ОБЩИНИ НА МАЛКИ
Следва да имате предвид, че разходи,
ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО
които не са посочени като допустими по
НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
процедурата, няма да бъдат одобрявани
за финансиране от УО на ОПРР.

№

Въпрос

Отговор

№
1.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.01.2016 Г. ДО 04.02.16 Г.
Привет,
Съгласно т.7 „Допустими дейности“ и т.8
-----Original Message----Моля да разясните дали разходите за
„Допустими и недопустими разходи“ на
From: Светослава Панчева
одит на проекта по процедура: BG16RFOP001-8.003
Указания
за
предоставяне
на
<svetoslava_pancheva@abv.bg>
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ НА МАЛКИ
безвъзмездна финансова помощ чрез
To: oprd@mrrb.government.bg
ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР” са допустими,
бюджетна линия (финансов план) по
Date: Thu, 4 Feb 2016 13:45:24
тъй като това не е посочено в насоките. Също не е и
процедура
BG16RFOP001-8.003
+0200 (EET)
посочено дали "Провеждане на тръжни процедури за
„Бюджетна линия за 28- общини на
Subject: Въпрос относно
избор на изпълнители" е допустим разход.
малки градове от 4-то ниво, съгласно
формуляр за кандидатстване
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№

Въпрос

Отговор

№
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.01.2016 Г. ДО 04.02.16 Г.
Очаквам отговора Ви!
НКПР“, разходите за одит за бюджетната
по процедура:
линия, както и за подготовката и
BG16RFOP001-8.003
провеждането на процедури за избор на
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28
С уважение, Светослава Панчева
изпълнители, не са допустими разходи за
- ОБЩИНИ НА МАЛКИ
финансиране.
ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО
Следва да имате предвид, че разходи,
НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
които не са посочени като допустими по
процедурата, няма да бъдат одобрявани
за финансиране от УО на ОПРР.

№

Въпрос

Отговор

№
1.

2.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.02.16 Г ДО 20.04.16 Г.
Здравейте!
Съгласно Указания за подаване на
-----Original Message----финансов план чрез ИСУН 2020 по
Във връзка с попълване на формуляра за
From: Отдел МИРПП
процедура
BG16RFOP001-8.003
кандидатстване по BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия „Бюджетна линия за 28- общини на
<europroject_svgr@svilengrad.bg>
за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно
To: oprd@mrrb.government.bg
малки градове от 4-то ниво, съгласно
НКПР“ и указания за подаване на финансов план чрез
Date: Wed, 20 Apr 2016 14:00:08
НКПР“, не следва да се попълват секция
ИСУН 2020 (Приложение К) следва ли да бъдат
+0300
7- План за изпълнение/дейности по
попълнени секция 7- План за изпълнение/дейности по
Subject: въпрос
проекта и секция 9 -Екип на формуляра
проекта и секция 9 -Екип при положение че в
за кандидатстване в ИСУН 2020
-----Original Message----From: Отдел МИРПП
<europroject_svgr@svilengrad.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Wed, 20 Apr 2016 15:08:57
+0300
Subject: Въпрос по BG16RFOP0018.003

Приложение К е записано-НЕПРИЛОЖИМО?
Поздрави,
Във връзка с попълване на финансовия план към
формуляра за кандидатстване по BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то
ниво, съгласно НКПР“, моля да поясните как би следвало
да бъде направена финансовата обосновка на
планираните разходи за обучения, семинари и обмяна на
опит, при положение, че конкретните програми ще бъдат
идентифицирани в процес на изпълнение на договора за
БФП и към настоящия момент не са ясни както
конкретните страни от Европа за провеждане на обучения,

Изготвянето на финансовата обосновка
на планираните разходи за обучения,
семинари и обмяна на опит, се извършва
на база индикативна прогнозна стойност
на обученията и съгласно Наредбата за
командировките в страната и Наредбата
за
служебните
командировки
и
специализации в чужбина.
Следва да се има предвид, че
2

№

Въпрос

Отговор

№
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.02.16 Г ДО 20.04.16 Г.
конференции и др.,така и продължителността на
обосновката на дейността служи на УО
програмите и тяхната тематика?
да извърши оценка на бюджетната линия
Поздрави,
от
гледна
точка
аргументиране
(калкулирането) на размера на разходите
към момента на подаване на бюджетната
линия от гледна точка реалистичен
бюджет и ясна обосновка на разходите.
В допълнение, финансовият план се
актуализира ежегодно въз основа на
реалното изпълнение на плана или при
настъпили обстоятелства, които водят до
промяна в размера на необходимия
финансов ресурс.
В случай на нужда от изменение
(актуализация) на финансовия план (след
сключване на договор за БФП), при което
се променя одобрения финансов ресурс
за бюджетно перо „Участие в програми
за обмен на опит и добри практики специализирани обучения, обмяна на
опит и участие в конференции в
областта на енергийната ефективност
в страни от Северна и Централна
Европа, както и на територията на
РБългария“,
е
необходимо
бенефициентът да подадете искане за
промяна при достатъчна и ясна
аргументация за причините, които
налагат промяната. Следва да се има
предвид, че допустимите хипотези, при
които ще се изменя (актуализира)
финансовия план ще бъдат обект на
3

№

Въпрос

Отговор

№
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 14.02.16 Г ДО 20.04.16 Г.
специални Указания, които УО на ОПРР
ще публикува на страницата на
програмата (www.bgregio.eu).

№

Въпрос

Отговор

№
1.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 20.04.2016 Г. ДО 09.09.2016 г.
Община Тутракан има сключен Договор за
В раздел 3. „Финансова обосновка“ на
предоставяне на безвъзмездна финансова
таблица „обосновка на дейност……“ се представя
помощ BG16RFOP001-8.003. В описателната
част на Приложение Б част „Обосновка на информация, която има за цел да покаже как е
Дейност 1 „Участие в програми за обмен на
изчислена общата стойност на планираните
опит и добри практики - специализирани
обучения, обмяна на опит и участие в разходи с оглед реалистично планиране на
конференции в областта на енергийната
дейността. Следва да се има предвид, че
ефективност в страни от Северна и
Централна Европа, както и на територията на обосновката на дейността служи на УО да
РБългария””, т.2 „Обосновка на дейността” е
извърши оценка на бюджетната линия от гледна
записано: „…..Служителите ще участват в
една конференция. Конференцията ще се точка аргументиране (калкулирането) на размера
проведе в страна от Северна и Централна
на разходите към момента на подаване на
Европа.” В т.3 „Финансова обосновка” е
записано” „….Организацията на участието бюджетната линия от гледна точка реалистичен
на общинските служители в звената за
бюджет и ясна обосновка на разходите.
подготовка и изпълнение на проекти по
процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна Допусканията за начина на изчисляването на
ефективност в периферните райони”,
общата стойност, описани в таблица „Обосновка
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна
ефективност
в
опорни
центрове
в на дейност…“ и представените параметри за
периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г в
начина на изчисляване на общата стойност не са
обучението и конференцията в страна от
Северна и Централна Европа и България ще

-----Original Message----From: Община Тутракан
<humanitar@abv.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Fri, 9 Sep 2016 13:32:15 +0300
(EEST)
Subject: запитване от Община
Тутракан
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№

Въпрос

Отговор

№
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 20.04.2016 Г. ДО 09.09.2016 г.
бъде възложено на външен изпълнител със задължителен характер на
според разпоредбите на ЗОП.”
изпълнение на договора за БФП.

№

етапа

на

Необходимо ли е да бъде извършена
промяна в описаните по-горе приложения –
т.е. конференцията да се проведе в страна от
Северна или Централна Европа, тъй като е
невъзможно да бъде организирана една
конференция за три дни едновременно в
страна от Северна Европа, страна от
Централна Европа и на територията на
РБългария?

В тази връзка при разходванe на средствата за
изпълнение на дейността (свързана с участие в
програми за обмен на опит и добри практики)
следва да се съблюдава да не се превишава
одобреният към момента общ размер на
дейността в таблица „Финансов план“ на
Приложение Б „Финансов план“.

Въпрос

Отговор

№
1.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 09.09.2016 г. до 10.10.2016 г.
Здравейте,
Съгласно
Указанията
по
процедура
BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28Във връзка със стартиране подготовка на общини на малки градове от 4-то ниво,
дейностите, заложени в подписания договор съгласно
НКПР“
допустимо
е
във
между Министерство на регионалното финансираните по процедурата обучения да
развитие
и
Община
Козлодуй
за вземат участие само служители на общината,
предоставяне на безвъзмездна финансова които участват в екипите за подготовка и
помощ по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 изпълнение на
проекти
по
процедура
по
процедура
BG16RFOP001-8.003 BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ в периферните райони”, Приоритетна ос 2
НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
СЪГЛАСНО НКПР” с № от ИСУН - центрове в периферните райони“ на ОПРР
BG16RFOP001-8.003-0011-C01,
до
нас 2014-2020 г.
достигна неофициална информация, която В допълнение, на етапа на отчитане на
бихме искали да уточним, а именно че в дейностите за обучения, финансирани по
допустимите дейности могат да участват бюджетната линия е необходимо бенефициента

-----Original Message----From: Irena Kirilova-Popova
<reny_mpom@abv.bg>
To: oprd@mrrb.government.bg
Date: Mon, 10 Oct 2016 12:07:46
+0300 (EEST)
Subject: Въпрос
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№

Въпрос

Отговор

№
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА ОТ 09.09.2016 г. до 10.10.2016 г.
само
и
единствено
служители
от да докаже, че обучените служители са членове
администрацията на бенефициента, които на екипите за подготовка и/или изпълнение на
отговарят за изпълнението на проектите.
проекти по процедура BG16RFOP001-2.001
В
указанията
за
предоставяне
на „Енергийна ефективност в периферните
безвъзмездна финансова помощ страница 5, райони” чрез заповед или друг релевантен
ясно е написано, че дейността е документ за поименния състав на екипа по
предназначена за служители на общината, подготовка и изпълнение на проекти по
участващи в екипите за подготовка и процедура BG16RFOP001-2.001.
изпълнение на проекти по процедура
BG16RFOP001-2.001, като на етап отчитане Във връзка с гореизложеното и взимайки под
бенефициента следва да докаже, че внимание спецификата на всяка одобрена за
обучените служители са членове на екипите финансиране индивидуална бюджетна линия
за подготовка и/или изпълнение на по процедурата, е допустимо да се финансира
проектите, чрез заповед или друг документ. участия в програми за обмен на опит и добри
Във формулярът който сме подали в ИСУН, практики само на служители на общината,
във финансовия план сме посочили, че ще участващи в подготовката и/или изпълнението
бъдат обучени служители на общината, на проектни предложения по процедура
които участват в екипите за подготовка и/или BG16RFOP001-2.001,
което
бенефициента
изпълнение на проектите, и той е одобрен. доказва
със
съответните
приложими
Моля, да уточните. Очаквам Вашия отговор. документи – поименна заповед за екипа/ите по
подготовката и/или изпълнението на проекти
по процедура BG16RFOP001-2.001 или други
релевантни документи.
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