Въпроси и отговори по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от
Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от бедствията от
30 януари 2015 г.

№
1.

Въпрос

Отговор

Като краен срок за набиране на проектни предложения е
посочена датата 10 ноември 2015 г. Същевременно в
Изискванията се препоръчва подаването на проекти с пълна
проектна готовност за започване на строителството, като
техническата документация трябва да бъде придружена със
съответните становища и разрешителни съгласно приложимата
нормативна уредба. В допълнение кандидатите - общини
следва да депозират и Решения на Общинските си съвети.
Предвид на строго регламентираните срокове и процедури за
издаване на задължителните становища и разрешителни, като и
с оглед на предстоящите местни избори, предлагаме
удължаването на срока за депозиране на предложения по
схемата до края на м.ноември 2015 г. При условие, че
предложението ни не бъде прието, настояваме в Изискванията
за кандидатстване да се включат текстове, задължаващи
оценителната комисия, в случай на установени непълноти по
техническата документация и/или съпътстващите документи
същите да бъдат изискани от кандидатите за представянето им
в срок не по-кратък от 10 работни дни.

Приема се частично и срокът ще бъде удължен до 18-ти ноември 2015
г. 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. В случаите, когато не е прието решение на общинския
съвет, Координиращият орган ще изиска от изпълнителния орган да го
предостави след неговото приемане. Договор за предоставяне на БФП
ще бъде сключен след предоставянето на необходимите разрешителни.
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№
2.

Въпрос

Отговор

С оглед по-прецизното планиране на изпълнението на
дейностите по проектите, както и зависимостта на Строително
монтажните
работи
от
атмосферните
условия,
е
препоръчително в Изискванията да се посочат, както срокове за
приключването на оценката на проектните предложения, така и
срокове за сключване на договорите за безвъзмездна
финансова помощ.

Не се приема. Предвид предстоящите местни избори, които ще бъдат
проведени, както и възможни трудности при представянето на
изискуеми документи от страна на Изпълнителните органи, подобни
срокове биха могли да доведат до отхвърляне на проектни предложения
от процеса на оценка.
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