Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на
Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg
Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да
бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май
2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:
”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на
проект или кандидат с условията за кандидатстване…”
Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките
за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди
да пристъпят към изпращане на въпроси.

Въпрос
Уважаеми господа!
Община Сливен е бенефициент по договор
BG161/PO001/5-2/2012/032 "Изграждане на капацитет
на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен
период. В Приложение Б.Бюджет на проекта, Таблица
1:Общи допустими разходи,Раздел 2 Разходи за
външни услуги т.2.3.Разходи за изготвяне на
инвестиционни проекти в работна фаза по 9 обособени
позиции имаме заложени 9бр.проекта по ед.цена 15
000лв. на обща стойност 135 000лв. Въпросът ни е:
Тъй-като това са инвестиционни проекти отнасящи се
за обекти, които не са равностойни по между си, с
различна сложност и важност, можем ли да открием
нови бюджетни редове в Приложение Б.Бюджет на
проекта, като заложим различни стойности на
инв.проекти , но без да излизаме от бюджетната рамка
в размер на 135 000лв.. Ако такава промяна е
възможна,то как бихме определили промяната:1) като
уведомления; 2) като промени изискващи одобрение
или 3) сключване на анекс.
Уточнение: В указанията за изпълнение на договори е
записано ,че откриването на бюджетни пера при
промяна на договорените дейности изисква сключване
на анекс, но ние не променяме дейност.
Велина Дунчева - счетоводител проект

Отговори

Бюджетът на проекта (Приложение Б) следва да
съответства на обществените поръчки, описани в
одобрения формуляр за кандидатстване, в работен
лист „7. Общ.поръчки”. Тъй като изборът на
изпълнител за изготвянето на работните проекти е
предвидено да се проведе чрез една открита
обществена поръчка с 9 обособени позиции,
считаме за най-удачно съответните разходи да се
представят в бюджета на проекта като 1 бр.
поръчка на обща стойност 135 000 лв., без да е
необходимо допълнителна разбивка и конкретно
остойностяване за всяка една от отделните
обособени позиции.
Аналогично бихте могли да постъпите и с
бюджетни редове „2.1 Разходи за изготвяне на
архитектурни
заснемания,
конструктивни
обследвания
и енергийни обследвания по 6
обособени позиции” и „2.4 Разходи за изготвяне на
9 бр. доклади за оценка на съответствието на
инвестиционните
проект
със
съществените
изисквания към строежите”.
Следва да имате предвид, че за одобрение на тази
промяна в бюджета на проекта от страна на УО
на ОПРР е необходимо да изпратите писмо от
кмета на общината, на което своевременно ще
получите официален отговор и съответни указания.

