Въпроси и отговори по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез
отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление
2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г.
№
1.

Изпратил коментара

Въпрос

Отговор

Национално сдружение По отношение на крайния срок за набиране на
на
общините
в проектни предложения: Част от общините изразяват
Република България
притеснения по отношение предлагания краен срок
за депозиране на предложенията и предлагат
удължаването му до 31 юли 2015 г.

Приема се частично и срокът ще бъде удължен до
21-ви юли. В случаите, когато общините не са
получили необходимите разрешителни, то следва с
подаването на проектното предложение да се
представи документ, че е стартирана процедура по
издаването на разрешителното.
Договор за
Мотивите им са, че съгласно Изискванията се предоставяне на БФП ще бъде сключен след
препоръчва подаването на проекти с пълна предоставянето на необходимите разрешителни.
проектна готовност за започване на строителството,
като техническата документация трябва да бъде
придружена със съответните становища и
разрешителни съгласно приложимата нормативна
уредба. Предвид на строго регламентираните
срокове и процедури за издаване на тези становища
и разрешителни (особено от страна на Басейновите
дирекции и РИОСВ), както и на необходимостта от
решение на Общински съвет, общините предлагат
удължаването на срока за депозиране на
предложения по схемата да бъде до края на м.юли
т.г.
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№

Изпратил коментара

Въпрос

Отговор

2.

Национално сдружение Относно условията за плащанията по проектите - на
на
общините
в два транша в съотношение 50%:50% - авансово и
Република България
балансово плащане: За улесняване финансовото
изпълнение на проектите, предлагаме да се въведе
възможността и за междинни плащания, които да са
за сметка на намаляването на процента на
балансовото плащане. Условията, редът за
получаването им, както и размерът им биха могли
да се уточнят съгласно спецификата на всеки
проект в договора между бенефициента и
националния координатор.

Не се приема. Предоставянето на възможност за
въвеждане на междинни плащания не би могло да
бъде за сметка на намаляване на размера на
окончателното плащане, а посредством намаляване
на авансовото такова (максималният размер на
сбора на авансовото и междинните плащания е
равен на безвъзмездната финансова помощ,
намалена с размера на авансовото плащане). С цел
отпускане на по-голям оборотен капитал, както и за
намаляване на броя на исканията за плащане,
респективно административната тежест върху
изпълнителните органи, КО е избрал вариант с две
искания за плащане – авансово, с максимален
допустим размер и минимален брой изискуеми
документи и окончателно плащане, в което се
отчитат всички извършени разходи

3.

Национално сдружение Предложения
по
изискваната
техническа
на
общините
в документация
и
съпътстващи
документи:
Република България
Изискването, посочено на стр. 23 за представяне на
проектното предложение на хартия във формат А4
следва да се коригира, предвид факта, че
техническата документация за обектите от
инженерната
и
линейната
инфраструктура
(например чертежи и ситуации) се представят
разпечатани на плотер, във формат, различен от
горепосочения.

Приема се. Ще бъде посочено, че техническата
документация може да бъде предоставена на хартия
и в друг формат. Моля да имате предвид, че
проектното предложение, в т.ч. техническата
документация, следва да бъде подадено в един
оригинал и на електронен носител, където всеки
документ да бъде представен като отделен и
уникален електронен файл.
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№
4.

Изпратил коментара
Община Мизия

Въпрос

Отговор

Предвиден е краен срок за набиране на проектни
предложения – 15 юли 2015 г. Необходимо е
удължаване на предвидения краен срок за набиране
на проектни предложения до: 31 юли 2015 г.
Обосновка: Община Мизия има намерение да
кандидатства с работен проект, I-ва категория,
който е в процес на подготовка. В този случай,
съгласно публикувания проект на изисквания за
кандидатстване – стр. 17-18, към датата на подаване
на Формуляра за кандидатстване следва да
представим техническата документация, становища
и разрешителни съгласно действащата нормативна
уредба (ЗУТ, ЗООС, ЗВ и др). За издаването на
повечето от визираните документи текат строго
регламентирани процедури и срокове, които ще
забавят пълното окомплектоване на проекта;
например за издаване на разрешително за ползване
на воден обект, процедурата в Басейнова Дирекция
тече 30 дни, но преди това трябва да е издадено
становище от РИОСВ за въздействие върху
околната среда, чийто срок за издаване е 14 дневен.
Във връзка с изложеното предлагаме да бъде
удължен срока за подаване на проектните
предложения до 31 юли 2015 г.

Приема се частично и срокът ще бъде удължен до
21-ви юли. В случаите, когато общините не са
получили необходимите разрешителни, то следва с
подаването на проектното предложение да се
представи документ, че е стартирана процедура по
издаването на разрешителното.
Договор за
предоставяне на БФП ще бъде сключен след
предоставянето на необходимите разрешителни.
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№
5.

Изпратил коментара
Община Мизия

Въпрос

Отговор

Предвидена е схема на плащане 50% авансово и
окончателно на базата на действително извършени
разходи и след представяне на окончателен
финансов отчет. Да се предвиди механизъм за
предоставяне на финансови средства чрез
безлихвен заем за окончателно плащане за
изпълнените дейности след представяне на
отчетните документи (фактури, протоколи и др.).

Средствата от фонд „Солидарност“ могат да се
използват само за финансиране възстановяване на
щетите от бедствие. Фондът не предвижда мерки,
свързани с предоставянето на заеми за
предварително финансиране изпълнението на
проектите.

В предвид препоръката за подаване на
проекти с пълна проектна готовност за
започване на строителството,
необходимостта от Решение на Общински
Съвет, както и становище от РИОСВ
считаме, че предвидения краен срок за
набиране на проектни предложения е
изключително кратък и е необходимо да
бъде удължен.

Приема се частично и срокът ще бъде удължен до
21-ви юли. В случаите, когато общините не са
получили необходимите разрешителни, то следва с
подаването на проектното предложение да се
представи документ, че е стартирана процедура по
издаването на разрешителното.
Договор за
предоставяне на БФП ще бъде сключен след
предоставянето на необходимите разрешителни.

Общините могат да се възползват от други
механизми за предварително финансиране на
Обосновка: Повечето общини, пострадали от проекти, като фонд „Флаг“ или други.
бедствие, не разполагат със собствени финансови
средства за дофинансиране на проектите си, а
осигуряването на оборотни средства чрез кредити
от търговски банки допълнително ще натовари
общинските бюджети с лихви и обезпечения.
6.

Община Мездра
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