МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
СПРАВКА
за отразяване на коментарите на заинтересованите страни по предложенията за публично обсъждане на проект на
комплект документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор по операция
тип 2: BG05FMOP001-2.003 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“

ВЪПРОС/КОМЕНТАР
Сдружение „Български червен кръст“
1. По изискванията за кандидатстване – не е ясно
процедурата за кандидатстване кой период касае, само
План 2017 или обхваща 3 годишен период 2017 – 2019.
На стр. 5 е посочен общ размер на БФП - 5 004 606,18
лв. и не е ясно за кой период се отнася.

2.

По Договора:
Т. 4.3.2 – нито един от описаните начини за
получаване на аванс от партньорската организация, не е
приемлив. Необходимо е да се осигури авансово плащане
без обезпечение - 20% от обявената стойност по чл. 3 т.
3.1. от договора;

ПРИЕМА/НЕ
ПРИЕМА
КОМЕНТАРА

ПРИЕМА СЕ
ЗА СВЕДЕНИЕ

ПРИЕМА СЕ
ЗА СВЕДЕНИЕ

МОТИВИ

На стр. 6, непосредствено след посочването на общия
бюджет на настоящата процедура за предоставяне на
безвъзмездната финансова помощ, е записан следният
пояснителен текст: „Общият максимален размер на
безвъзмездната финансова помощ по тази операция е
максимално допустимата стойност на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
която може да бъде предоставена на одобрения
кандидат и е предвиден за целия период на
реализация на операцията.“
Продължителността
на
операцията,
респективно
бюджетът й, са обвързани с реализирането на
операция тип 1: „Закупуване на хранителни продукти
2017-2019“, която също е за тригодишен период.
Надяваме се, че след това пояснение не е наложителна
допълнителна редакция на текстовете.
Изискването за обезпечение на авансовите плащания е
съобразно ДНФ № 2 от 30.08.2016 г. относно
определяне на реда за изплащане на финансова
помощ, верификация и сертификация на разходите,
възстановяване и оттегляне на неправомерни разходи,
осчетоводяване и приключване на счетоводна година
по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
УО на ОПХ търси възможности за предоставяне на
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

3. По Общите условия на договора:

Да се добавят разпоредбите на т.2.9 и
т.2.10 от общите условия на договора за финансиране на
партньорската организация по План 2016.

ПРИЕМА СЕ В
ЧАСТТА
ЗА
ДОПЪЛВАНЕ
НА Т.2.9


Вторият абзац на т. 7.1. да се замени със
следния текст: „Страната поискала изменението трябва
да представи искането си на другата страна в разумен
срок, не по-малко от 10 дни преди предвидената дата на
влизане в сила на промените, освен ако не са налице
особени обстоятелства, надлежно обосновани в искането
за промяна и приети от другата страна“.

ПРИЕМА СЕ

авнасово плащане при по-облекчен режим, предвид
спецификата на операцията, и в случай, че
разпоредбите бъдат променени, ще бъдат предприети
своевременни
действия
за
прилагане
на
пооблекчените условия. Към момента са предвидени
всички възможни варианти за извършване на авансово
плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
УО на ОПХ добавя нова разпоредба, т. 2.9. от Общите
условия на договора, както следва: „Партньорската
организация - бенефициент има право да подаде
възражение в рамките на 5 работни дни, придружено с
доказателства, срещу решението на Управляващия
орган за непризнаване на разходите.".
Общият смисъл на разпоредбата на т. 2.10. от Общите
условия на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по операция тип 2: BG05FMOP0012.002
„Предоставяне
на
индивидуални
пакети
хранителни
продукти
–
2016“
е
съответно
инкорпориран в разпоредбата на т. 2.7. от Общите
условия на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по операция тип 2: BG05FMOP0012.003
„Предоставяне
на
индивидуални
пакети
хранителни продукти – 2017-2019“, поради което
считаме че добавето на нов текст ще дублира
съществуващите.
УО на ОПХ прави следната редакция на текста на
разпоредбата
на
т.
7.1.:
„Страната,
поискала
изменението, трябва да представи искането си на
вниманието на другата страна в разумен срок, не помалко от 10 дни преди предвидената дата на влизане в
сила на промените, освен ако не са налице особени
обстоятелства, надлежно обосновани в искането за
промяна и приети от другата страна (включително и
извънредни обстоятелства).“.
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Първият абзац на т. 7.2 да се замени със
следния текст: В случаите, когато исканата промяна няма
да попречи за постигане на планираните резултати,
страната инициираща промените, има право да ги
приложи, за което задължително уведомява другата
страна писмено.
В тези случаи не се сключва
допълнително споразумение. За промени, които няма да
попречат за постигане на планираните резултати се
считат и промяна на адреси, банкови сметки и лица за
контакт.
Мотиви: Практика на изпълнение на програмата през
последните години показва, че най-често промените в
договора се извършват по инициатива на УО, а такава
хипотеза не е предвидена в предложения ни за
обсъждане проект.

По т. 12.2 – срокът за изплащане на
дължимите допустими разходи да се намали от 90 дни
на 30 дни.

ПРИЕМА СЕ

УО на ОПХ прави следната редакция на текста на
разпоредбата на т. 7.2.: „В случаите, когато исканата
промяна няма да попречи за постигане на планираните
резултати, страната, инициираща промените, има
право да ги приложи, за което задължително
уведомява другата страна писмено. В тези случаи не
се сключва допълнително споразумение. За промени,
които няма да попречат за постигане на планираните
резултати се считат и промяна на адреси, банкови
сметки и лица за контакт.“

ПРИМА СЕ ЗА
СВЕДЕНИЕ

Текстът във визираната разпоредба кореспондира с
този на чл. 12 от ДНФ № 2 от 30.08.2016 г. относно
определяне на реда за изплащане на финансова
помощ, верификация и сертификация на разходите,
възстановяване и оттегляне на неправомерни разходи,
осчетоводяване и приключване на счетоводна година
по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Практиката показва, че до този
възстановявал
средствата
на
организация в оперативен порядък.

момент УО е
партньорската

УТВЪРДИЛ:
МИЛЕНА ЕНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО
(съгл. Заповед № РД01-63/19.01.2016 г.,
изм. със Заповед № РД01-1038/18.08.2017г.)
Дата: 05.04.2018 г.
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