СПРАВКА
за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и
условията за
изпълнение на одобрените проекти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки
за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“
№
1

Физическо/Юридическо
Дата на
лице подало коментара
получаване
13.02.2018
Община Средец

Възражения/Предложения
Предлагам на Вашето внимание
възражение относно предложената
часова ставка за част от позициите в
Стандартна таблица за допустимия
размер на почасовото възнаграждение
на лицата, наети във връзка с
изпълнението
на
проекти
по
процедура
чрез
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Социалноикономическа интеграция на уязвими
групи.
Интегрирани
мерки
за
подобряване достъпа до образование“
– компонент 1 на ОПНОИР 2014-2020.

Приема/ Не приема
Мотиви
Приема
се.
Позицията
„Медицински/социален работник“
е неприложима за дейностите по
ОП НОИР и грешно е записана в
приложената Стандартна таблица,
която е само за дейностите по ОП
НОИР. Стандартната таблица е
актуализирана и е посочен метод за
изчисляване
на
допустимото
почасово
възнаграждение
за
позиции, които не са посочени в
Стандартната таблица.

Формираната почасова ставка за част
от позициите е ниска, като за
позицията
Медицински/социален
работник е нереално занижена. В горе
цитирания документ за тази длъжност
се
предлагат
следните
възнаграждения:
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

За сътрудник – следва да притежава
специфичен опит в дадената сфера до
3 години – 2 лв.
Експерт – следва да притежава
специфичен опит в дадената сфера
между 3 и 7 години – 3 лв.
Старши експерт – следва да притежава
специфичен опит в дадената сфера над
7 години – 5 лв.
Изрично е упоменато, че „Часовата
ставка е определена за 1 астрономичен
час и съдържа ефекта на разхода за
възнаграждение и за вноски за
осигуряване
за
сметка
на
осигурителя.“
Съгласно данни на НСИ, публикувани
на интернет адреса на НСИ:
https://www.nsi.bg/ в Икономическа
дейност „Хуманно здравеопазване и
социална работа“ средната месечна
заплата на лицата, наети по трудово и
служебно правоотношение за месец
септември 2017 г. е 1 107 лв. При 19
работни дни за съответния месец това
прави 58,26 лв. среден размер на
дневното заплащане и 7,28 лв. на час.
Съгласно данни на НСИ, публикувани
на интернет адреса на НСИ
https://www.nsi.bg/
Краткосрочна
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

статистика на заетостта и разходите за
труд в Икономическа дейност
„Хуманно здравеопазване и социална
работа“ са отчетени най-голям брой
свободни работни места – 4 042
свободни места за третото тримесечие
на 2017 г. или 2.8% като се наблюдава
тенденция на увеличаване.
Изключително
ниското
възнаграждение,
заложено
в
Стандартна таблица за допустимия
размер на почасовото възнаграждение
на лицата, наети във връзка с
изпълнението на проекти, на фона на
липсата на кадри прави невъзможно
ангажирането на медицински и
социални работници за нуждите на
проектите.
С така определената часова ставка се
нарушава принципа на равните
възможности и предотвратяването на
дискриминация, заложен в чл. 96, ал.
7, т. б на Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета
от 17.12.2013 г. Определената ставка е
своеобразна
дискриминация
по
отношение
на
професионални
компетентности, защото за лицата от
Икономическа дейност „Образование“
е заложено съотносимо към трудовото
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
им
възнаграждение
заплащане.

Приема/ Не приема
Мотиви

почасово

Във връзка с гореизложеното молим
да
бъдат
преразгледани
така
определените часови ставки и те да
бъдат адекватно актуализирани.
2

Експерти
на 14.02.2018
националния екип на
програма РОМАКТ в
България
Лице за контакт: Лилия
Макавеева

Във връзка с ваше писмо с изх.№910424/06.02.2018, изпращаме на вашето
внимание следните коментари и
предложения по проекта на документи
за кандидатстване по процедура
"Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование" - Компонент 1 по
ОПРЧР и ОПНОИР:
1.
Приветстваме
дадената
препоръка за ползване на опита на
програма
ROMACT
при
подготовката
на
качествени
интегрирани проектни предложения и
за насърчаване партньорството и
сътрудничеството между местните
власти и ромските общности.

2.
Приема се. ОП РЧР и ОП
2. Предлагаме крайната дата за НОИР са предприели необходимите
изпълнение на проектите да бъде 31 действия за удължаване срока на
декември 2020 година, а не 31.12. процедурата до 31 декември 2020 г.
2019 година.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Основание: Имайки предвид, че ще се
работи с хора, социално изключени и
демотивирани за социална активност,
проектните екипи имат нужда от
достатъчно време за провеждане на
проектни дейности за персонална
трансформация и групово/общностно
развитие, необходими за постигането
на общата и специфична цели на
процедурата. Краткото време за
изпълнение може да фокусира
вниманието единствено и само към
отмятане на дейностите, вместо да се 3. Не се приема. Дейностите, които
търсят ефекти и въздействия.
имат задължителен характер са
посочени в образеца на операцията
3.
Предлагаме включването на
дейности от направление 4 по ОПРЧР и са одобрени от КН на ОП РЧР. На
също да има задължителен, а не само базата на идентифицираните нужди
и проблеми, всяка община следва да
препоръчителен характер
прецени
необходимостта
от
Основание: Дискриминацията към включването на дейности от
ромите все повече се докладва като Направление IV. „Развитие на
основна бариера за интеграцията им. В местните общности и преодоляване
подкрепа на това твърдение говорят на негативните стереотипи”.
резултати от множество проучвания
на Агенцията за основни права на ЕК,
както и резултатите от Обществена
консултация относно оценката на
Рамката на ЕС за национални
стратегии за интеграция на ромите до
2020 г., проведена от ЕК от 19 юли до
25 октомври 2017 г. Това последно
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
проучване на ЕК ясно показва, че 96%
от участниците в консултацията
намират дискриминацията за основна
причина за изключването на ромите.
Същото изследване потвърждава, че
ромите продължават да бъдат в
неравностойно
положение
в
обществото
поради
множество
причини,
по-специално
поради
дискриминация
и
отрицателни
нагласи на мнозинството, ограничен
политически ангажимент и липса на
участие на ромите в разработването на
мерки за приобщаване

Приема/ Не приема
Мотиви

4. Приема се. В т. 11. Дейности,
допустими за финансиране от
Условията
за
кандидатстване,
изброените дейности са посочени,
като примерни.

4. Предлагаме да се конкретизират
допустимите
дейности
по
Направление 4 „Развитие на
местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи”
на
ОПРЧР
Основание:
Сега
посочените
допустими дейности по направление 4
в Условията за кандидатстване по
процедурата са по-скоро общи
дефиниции на цели, а някои откровено
допринасят за утвърждаване на
стереотипи и предразсъдъци към
ромите, вместо да ги преодоляват –
напр. дейности по т.2 „Подкрепа за
провеждане
на
целенасочени
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

превантивни дейности за недопускане
и
предотвратяване
на
противообществени
прояви
и
правонарушения с оглед подобряване
на обществения ред“. Това изречение
трябва да бъде премахнато.
Развитие на местните общности
означава добре структурирана и
систематизирана
работа
за
положителна промяна в живота на
общността, а не изпълнение на
хаотични, несвързани дейности и
мерки. Това е направлението, което ще
осигури в най-голяма степен да се
реализира целта за участие на
общността
в
изпълнението
и
мониторинга не само на дейностите по
конкретния проект, а ще изгради
трайни
нагласи
във
всички
заинтересовани
страни
за
понататъшно ангажиране с процесите на
интегриране на уязвимите групи и
общности.
В този смисъл, по това направление е
нужно в Условията за кандидатстване
да се посочат конкретни допустими
дейности в следните линии:
Дейности
за
активизиране
и
организиране на общността за
идентифициране на общи проблемни
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

въпроси,
адресирането
и
разрешаването им в партньорство с
местните власти;
Дейности
за
осведомяване
и
повишаване на осъзнатостта на
общността относно широк кръг теми,
които ще подобрят социалната
ориентация и ще насърчат визия за
собствено бъдеще и проактивно
поведение;
Дейности за изграждане на капацитет
за участие в местния консултативен
процес и в процесите на вземане на
решения;
Дейности за подкрепа създаването и
развитието
на
организационни
структури – инициативни групи,
общностни организации, квартални
съвети и др.
Дейности
за
развитие
общностноотговорно лидерство;

на

Дейности
за
засилване
демократичните
принципи
процедури в общността;

на
и

Дейности за изграждане на мрежи и
насърчаване на сътрудничеството и
колаборацията с другите местни
общностни;
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Дейности за промоция на етническата
култура на ромите и на културното
разнообразие в местната общност;
Дейности за защита от пряка и
непряка дискриминация и расизъм във
всичките му форми;
Изграждане
на
капацитет
за
интеркултурна
комуникация
на
служители
и
специалисти,
обслужващи и ромско население;
Обучение и назначаване на общностен
работник за прилагане на подход за
развитие на общността;
Създаване на център за развитие на
общността
или
други
местни
подкрепящи
структури
с
нископрагови
дейности
за
насърчаване на самоорганизацията и
обществената
ангажираност
на
общностните членове;

5. Приема се. В т. 12.3 Допустими
разходи по ОП РЧР е добавена т. III
“Разходи за материални активи“ в
размер до 5% от преките допустими
разходи.

5. Предлагаме в допустими разходи
по ОПРЧР към разходи за 6. Не се приема. Съгласно
материали да се допускат и разходи одобреният от КН на ОП РЧР
образец на операцията, разходите
за оборудване и обзавеждане
по правилата на ЕФРР (за ремонт)
са недопустими.
6. Имайки предвид ограничението
на ОПРЧР за недопустимост на
строително-монтажни
работи
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

(СМР), силно препоръчваме да се
допускат такива разходи.
Основанието ни за предложенията по
т.5 и 6 се дължи на необходимостта от
осигуряване на средства, с които
общините да могат да създават
подкрепящи
структури
с
нископрагови дейности, за които е
необходимо
осигуряването
на
подходящи помещения в самите
ромски общности. Такива структури
са нужни, за да може да се осигури
лесен
достъп
за
наймаргинализираните
общностни
членове, които трудно излизат извън
пределите на кварталите си и за които
е нужно обществено място, в което те
да се подготвят за достъп до
съществуващите основни услуги.
7. Предлагаме към допустимите
дейности по ОПНОИР да се включи
и
дейност
„Подобряване
на
образователната среда в училища с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства“
Основание: В момента съществуват
стотици училища, особено в помалките
населени
места,
с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства, които няма

7. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на програмата на
Четвъртото заседание през юни
2016 г. Дейностите са обсъждани на
съвместно заседание на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите към КН на
ОП РЧР. Дейностите целят
намаляване на сегрегираните по
етнически
признак
учебни
заведения, групи, паралелки и/или
най-вече извеждане на ромските
деца и ученици от тях и
включването
им
в
учебни
заведения, групи, паралелки за
интегрирано
обучение.
Така
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
къде да бъдат изведени, поради
наличието на единствено училище. В
допълнение, всички сме наясно, че
образователната
среда
в
сегрегираните училища, обхванали
мнозинството от децата, е много лоша
почти навсякъде, а извеждането на
учениците от тях е „тунел без изход“,
поне в обозримо бъдеще. Затова,
абсолютно нужно е да започнат
инвестиции за подобряване на
образователната среда и в тях, наред с
приемащите училища, в които в
крайна сметка се извеждат много помалък брой деца от етническите
малцинства. А и така е напълно
възможно да бъде постигнато
привличане
на
ученици
от
мнозинството
в
сегрегираните
училища и съответно високо ниво на
интегрирано обучение, каквито са
целите на процедурата.
8. Предлагаме към дейност 6 по
ОПНОИР
„Осигуряване,
при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи
или
получили
международна
закрила“, освен психологическа да се

Приема/ Не приема
Мотиви
посочените училища са именно
допустимите по дейностите и са в
съответствие със Стратегия за
образователна интеграция на деца и
ученици
от
етническите
малцинства (2015 – 2020).

8. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР
При избора на общините за
конкретни бенефициенти чрез
процедура за подбор на концепции
те са описвали дейностите по 4те
направления и социалната подкрепа
в различните и форми е найголямата част от дейностите по ОП
РЧР.
9. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
допусне и оказването на социална
подкрепа

Приема/ Не приема
Мотиви
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
Предлаганата редакция не променя
дейността,
т.к.
успешното
завършване на средно образование
за всички ученици обхваща
насочване и към ВО при желание от
тяхна страна като една от
възможностите за реализация след
завършено средно образование.

9. Предлагаме към дейност 7
„Подкрепа на ученици от етническите
малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и
за успешно завършване на средно 10. Приема се. Техническата грешка
образование“ да се допълни „и е отстранена от Таблицата за
насочване към висше образование“ оценка.

10. В таблицата за оценка
проектните
предложения
процедурата,
към
„Оценка

11. Приема се частично. В т. 16.7.
„Описание на целевата група по ОП
РЧР“
от
Формуляра
за
кандидатстване е посочено, че
следва да бъде направен анализ на
нуждите на целевите групи. В
Таблицата за оценка критерият е
допълнен, както следва – „Нуждите
целевите
групи
са
на на
по идентифицирани и анализирани“.
за По отношение на приоритизацията,
препоръката не се приема, тъй като
12

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
допустимост“ т.33 и т.37 се отнасят за
един и същ критерии.
11. В таблицата за оценка на
проектните
предложения
по
процедурата,
към
„Оценка
на
техническо и финансово качество“, т.2
„Съответствие“,
подточка
2.2.
„Нуждите на целевите групи са
идентифицирани“
силно
препоръчваме да се добави „Нуждите
на целевите групи са идентифицирани,
анализирани и приоритизирани“.
Така ще се оценява не просто
наличието на лист с изброени нужди
(или
проблеми),
а
дали
кандидатстващите екипи са наясно с
причините, факторите, условията,
които са довели до изброените нужди.

3

Община Антоново

15.02.2018

Приема/ Не приема
Мотиви
съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията не са
определени приоритетни целеви
групи. Анализ на нуждите на
целевите групи би следвало да
изведе приоритетните нужди, по
които
бенефициентите
да
разработят проектите си според
техните възможности.

Представям на Вашето внимание
предложения по проект на документи
за кандидатстване по Процедура чрез
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Социално - икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование - Компонент 1“, по която
община Антоново е конкретен
бенефициент.
13

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Коментари и предложения към
Условията за кандидатстване по
интегрираната операция ОПРЧР /
ОПНОИР
1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
1. Удължаване на крайния срок за
НОИР са предприели необходимите
изпълнение на дейностите по
проекта: Предвиденият краен срок от действия за удължаване срока на
31 декември 2019 година е твърде процедурата до 31 декември 2020 г.
скорошен на фона на това, че тепърва
започва кандидатстването. Не е
възможно постигането на реални
резултати в рамките на една година.
Предлагаме удължаване на крайния
срок поне с още една година до края на
2020 г. за проекти, които стартират
през 2018 година.
2.
Приема
се.
В
т.10
2. Да отпадне заложеното на стр. 21 „Допустими
партньори“
от
ограничение по ОПНОИР „Едно Условията за кандидатстване
юридическо лице с нестопанска цел изискването, че едно НПО може да
може да участва в качеството си на участва като партньор само в едно
партньорска
организация
в проектно
предложение
за
рамките само на едно проектно дейностите по ОП НОИР отпада. В
предложение.”
Посоченото т.10.2
от
Условията
за
ограничение не е основателно. Някои кандидатстване
е
добавено
организации имат национален обсег изискване
за
организациите,
на дейност, известни са с качеството партньори в повече проектни
си на работа и са желан партньор от предложения, да докажат и
повече от една община. Така например оперативен капацитет на мястото
партньорът
ЦМЕДТ
“Амалипе” на изпълнение на проекта, което е
работи с 240 училища, разполага с над и критерий за оценка в случай на
14

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
60 работещи на трудов договор
служители, които са ситуирани в над
15
общини.
Няма
причина
организацията да бъде ограничавана
до партньорство само в една до
партньорство само в една община.
Посоченото
ограничение
не
е
заложено в Критериите за избор на
операция, както и в Обявата и
Насоките за интегрирани концепции
(публикувани на 10.11.2016 г.)
Недопустимо е на този етап да се
въвежда ново рестриктивно условие.
Вместо това предлагаме да има
изискване НПО, които са партньор в
повече от една община, да докажат
административен
капацитет
за
партньорство.
3. Да бъдат признати за допустими
разходите за ремонт на помещения,
както и за техника/обзавеждане в
размер на 5-10 %.

Приема/ Не приема
Мотиви
партньорство на една организация
в повече проектни предложения.
Още повече допустимо е едно
НПО да бъде партньор за дейности
и по двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на
НПО. Партньорите се избират
чрез публична и прозрачна
процедура за избор, гарантираща
свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

3.Приема се. В т. 12.3 Допустими
разходи по ОП РЧР е добавена т. III
“Разходи за материални активи“ в
размер до 5% от преките допустими
разходи. За дейностите по ОП
НОИР разходи за обзавеждане и
оборудване
са
допустими.
Разходите за ремонт не са
допустими по правилата на ЕФРР и
насочеността
на
операцията
съгласно приетите от КН на ОП
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
НОИР критерии за подбор на
операцията.

4. Да бъде предоставена възможност
за покриване - при доказана
необходимост - на такси за детска
градина: такава възможност е
загатната в писмо 0251-86 / 20.03.2017
от Добринка Кръстева от ЦКЗ и следва
да бъде развита.

4. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“

5.
Да
бъде
преосмислено
ограничението „С цел недопускане на
двойно финансиране, кандидатите по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M2OP001-3.001

5. Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
16

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила“ по ОП НОИР” с оглед на
това, че част от проектите вече
приключиха.

Приема/ Не приема
Мотиви
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
17

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

4

Община Шабла

Дата на
получаване

15.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

Във връзка с ваше писмо с изх. №
9104-24/06.02.2018 г., изпращаме на
вашето внимание следните коментари
и предложения по проекта на
документи за кандидатстване по
процедура „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ – Компонент
1 по ОПРЧР и ОПНОИР:
1. В т. 16.3 от Формуляра за
кандидатстване следва да се посочат
всички
асоциирани
партньори,
включени в проектното предложение
като се опише за всеки един поотделно
приносът му в изпълнението на
проекта. В случай, че асоциираните
партньори участват в изпълнението на
дейност/и по проекта, това следва да
бъде описано и в конкретната дейност.

1. Приема се. Асоциираните
партньори са изключени от
Споразумението за партньорство и
подписват единствено Декларация
на
асоциирания
партньор
(Приложение I).
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

– стр. 25 от Условията за
кандидатстване.
След
като
асоциираните партньори нямат
право да разходват средства по
проекта предлагам да отпадне
включването им в споразумението
за партньорство между общината и
другите партньори.
2. Общината-кандидат не участва като
партньор в проектно предложение,
подадено по Компонент 1 на
настоящата процедура – стр. 2 от
Таблицата за оценка на проектното
предложение.
В
Условията
за
кандидатстване на стр. 20 е записано
следното: В случай, че при
провеждане на процедурата за избор
на партньори, не бъде избран или не
се яви работодател, който да
участва
в
подготовката
и
изпълнението
на
проекта,
съответната община – конкретен
бенефициент, може да участва и в
качеството си на работодател по
Направление 1. Считам, че записано
по този начин двата текста си
противоречат и едното трябва да
отпадне.

2. Не се приема. Общините са
допустим партньор по ОП РЧР и по
компонент 1. Цитираният текст се
отнася за случаите, в които община
-кандидат не успее да осигури
задължителният
партньорработодател, самата тя може да
стане работодател на лицата от
целевата група по Направление 1.

3. Предлагам да се конкретизират
допустимите
дейности
по
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
Направление 4 „Развитие на
местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи“ на
ОПРЧР. В посочените допустими
дейности по направление 4 в
Условията за кандидатстване по
процедурата са по-скоро общи
дефиниции на цели, а някои откровено
допринасят за утвърждаване на
стереотипи и предразсъдъци към
ромите, вместо да ги преодоляват –
напр. дейности по т.2 „Подкрепа за
провеждане
на
целенасочени
превантивни дейности за недопускане
и
предотвратяване
на
противообществени
прояви
и
правонарушения с оглед подобряване
на обществения ред“. Това изречение
трябва да бъде премахнато. Развитие
на местните общности означава добре
структурирана и систематизирана
работа за положителна промяна в
живота на общността, а не изпълнение
на хаотични, несвързани дейности и
мерки. Това е направлението, което ще
осигури в най-голяма степен да се
реализира целта за участие на
общността
в
изпълнението
и
мониторинга не само на дейностите по
конкретния проект, а ще изгради
трайни
нагласи
във
всички

Приема/ Не приема
Мотиви
3. Приема се. В т. 11. Дейности,
допустими за финансиране от
Условията за кандидатстване,
изброените дейности са посочени,
като примерни.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

заинтересовани
страни
за
понататъшно ангажиране с процесите на
интегриране на уязвимите групи и
общности. В този смисъл, по това
направление е нужно в Условията за
кандидатстване
да
се
посочат
конкретни допустими дейности в
следните линии:
a) Дейности за активизиране и
организиране на общността за
идентифициране на общи проблемни
въпроси,
адресирането
и
разрешаването им в партньорство с
местните власти;
b) Дейности за осведомяване и
повишаване на осъзнатостта на
общността относно широк кръг теми,
които ще подобрят социалната
ориентация и ще насърчат визия за
собствено бъдеще и проактивно
поведение;
c) Дейности за изграждане на
капацитет за участие в местния
консултативен процес и в процесите
на вземане на решения;
d) Дейности за подкрепа създаването и
развитието
на
организационни
структури – инициативни групи,
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

общностни организации, квартални
съвети и др.
e) Дейности
за развитие
общностноотговорно лидерство;

на

f) Дейности за засилване
демократичните
принципи
процедури в общността;

на
и

g) Дейности за изграждане на мрежи и
насърчаване на сътрудничеството и
колаборацията с другите местни
общности;
h) Дейности за промоция на
етническата култура на ромите и на
културното разнообразие в местната
общност;
i) Дейности за защита от пряка и
непряка дискриминация и расизъм във
всичките му форми;
j) Изграждане на капацитет за
интеркултурна
комуникация
на
служители
и
специалисти,
обслужващи и ромско население;
k) Обучение и назначаване на
общностен работник за прилагане на
подход за развитие на общността;
l) Създаване на център за развитие на
общността
или
други
местни
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

подкрепящи
структури
с
нископрагови
дейности
за
насърчаване на самоорганизацията и
обществената
ангажираност
на
общностните членове;
4. Предлагаме в допустими разходи
по ОПРЧР към разходи за
материали да се допускат и разходи
за оборудване и обзавеждане

4. Приема се. В т. 12.3
Допустими разходи по ОП РЧР е
5. Имайки предвид ограничението добавена т. III “Разходи за
на ОПРЧР за недопустимост на материални активи“ в размер до 5%
строително-монтажни
работи от преките допустими разходи.
(СМР), силно препоръчваме да се
допускат
такива
разходи. 5. Не се приема. Съгласно
Предложенията по т. 5 и 6 се дължи на одобреният от КН на ОП РЧР
необходимостта от осигуряване на образец на операцията, разходите
средства, с които общините да могат по правилата на ЕФРР (за ремонт)
да създават подкрепящи структури с са недопустими.
нископрагови дейности, за които е
необходимо
осигуряването
на
подходящи помещения в самите
ромски общности. Такива структури
са нужни, за да може да се осигури
лесен
достъп
за
наймаргинализираните
общностни
членове, които трудно излизат извън
пределите на кварталите си и за които
е нужно обществено място, в което те
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
да се подготвят за достъп
съществуващите основни услуги.

Приема/ Не приема
Мотиви
до

6. Предлагам към дейност 6 по
ОПНОИР
„Осигуряване,
при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи
или
получили
международна
закрила“, освен психологическа да се
допусне и оказването на социална
подкрепа.

5

Община Смядово

16.02.2018

6. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
При избора на общините за
конкретни бенефициенти чрез
процедура за подбор на концепции
те са описвали дейностите по 4те
направления и социалната подкрепа
в различните и форми е найголямата част от дейностите по ОП
7. В таблицата за оценка на проектните РЧР.
предложения по процедурата, към
„Оценка за допустимост“ т. 33 и т. 37
7. Приема се. Техническата грешка
се отнасят за един и същ критерии.
е отстранена от Таблицата за
оценка.
Във връзка с изпратения проект на
документи за кандидатстване по
процедура
чрез
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Социалноикономическа интеграция на уязвими
24

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

групи.
Интегрирани
мерки
за
подобряване достъпа до образование“
- Компонент 1 ОП РЧР и ОП НОИР и
след обстоен преглед на документите
имаме следните предложения за
промени
в
Условията
за
кандидатстване по интегрираната
операция ОПРЧР/ОПНОИР, както
следва:
1. Удължаване на крайния срок за
изпълнение на дейностите по
проекта: Предвиденият краен срок от
31 декември 2019 г. е твърде кратък на
фона на това, че тепърва започва
кандидатстването. Не е възможно
постигането на реални резултати в
рамките на една година. Предлагаме
удължаване на крайния срок поне с
още една година до края на 2020 г. за
проекти, които стартират през 2018 г.;
2.
Да
отпадне
заложеното
ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска
организация
в
рамките само на едно проектно
предложение”.
Посоченото
ограничение не е основателно. Някои
организации имат национален обсег
на дейност, известни са с качеството

1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР
са
предприели
необходимите
действия
за
удължаване срока на процедурата
до 31 декември 2020 г.

2. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
25

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
си на работа и са желан партньор от
повече от една община. Така
например, партньорът ни ЦМЕДТ
„Амалипе” работи с 240 училища,
разполага с над 60 работещи на трудов
договор
служители,
които
са
ситуирани в над 15 общини. Няма
причина организацията да бъде
ограничавана до партньорство само в
една община.
Посоченото ограничение не беше
заложено в Критериите за подбор на
идейните концепции, както и в
Обявата и Насоките за интегрирани
концепции
(публикувани
на
10.11.2016г.) Недопустимо е на този
етап да се въвежда ново рестриктивно
условие. Вместо това предлагаме да
има изискване НПО, които са
партньор в повече от една община, да
докажат административен капацитет
за партньорство.

Приема/ Не приема
Мотиви
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения.Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

3.Приема се частично. В т. 12.3
3. Да бъдат признати за допустими Допустими разходи по ОП РЧР е
разходите за ремонт на помещения, добавена т. III “Разходи за
26

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
както и за техника / обзавеждане в материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
размер на 10 %.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими
За дейностите по ОП НОИР разходи
за обзавеждане и оборудване са
допустими. Разходите за ремонт не
са допустими по правилата на ЕФРР
и насочеността на операцията
съгласно приетите от КН на ОП
НОИР критерии за подбор на
операцията.
4. Да бъде предоставена възможност
за покриване на такси за детска
градина
(при
доказана
необходимост). Такава възможност е
загатната в писмо с изх. № 025186/20.03.2017 от Добринка Кръстева
от ЦКЗ и следва да бъде развита.

4. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“
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№
6

Физическо/Юридическо
Дата на
лице подало коментара
получаване
16.02.2018
Община Павликени

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ:
1. Удължаване на крайния срок за
1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
изпълнение на дейностите по
НОИР
са
предприели
проекта:
необходимите
действия
за
Предвиденият краен срок от 31 удължаване срока на процедурата
декември 2019 г. е твърде кратък, до 31 декември 2020 г.
предвид на това, че кандидатстването
тепърва започва.
Предложение:
1.1. Удължаване на крайния срок
поне с още една година до края на
2020 г. за проекти, които стартират
през 2018 г.
Мотиви:
• В рамките на предвидената една
година, не е възможно постигането на
реални резултати.
2. Да отпадне заложеното на стр. 21
ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска
организация
в
рамките само на едно проектно
предложение. ”
Посоченото
ограничение
е
неоснователно. Някои организации
имат национален обсег на дейност,
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

известни са с качеството си на работа
и са желан партньор от повече от една
община. Така например партньорът
ЦМЕДТ „Амалипе” работи с 240
училища, разполага с над 60 работещи
на трудов договор служители, които са
ситуирани в над 15 общини. Няма
причина организацията да бъде
ограничавана до партньорство само в
една община.
Предложения:
2.1.
Да
отпадне
заложеното
ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска
организация
в
рамките само на едно проектно
предложение

2.1.Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

2.2. Да се въведе изискване НПО,
които са партньор в повече от една
община,
да
докажат 2.2 Приема се. В Таблицата за
административен капацитет за оценка е въведен допълнителен
критерии – „Партньорът разполага
партньорство.
с
оперативен
капацитет
за
Мотиви:
изпълнение на проекти на местно
• Посоченото ограничение не е ниво“ (приложимо в случай, че
заложено в Критериите за избор на организацията е партньор в повече
операцията, както и в Обявата и от едно проектно предложение).
Насоките за интегрирани концепции Във Формуляра за кандидатстване,
(публикувани на 10.11.2016 г.);
т. 16.2 и 16.3 е посочено като
да
бъде
описан
• Недопустимо е на този етап да се изискване
оперативния
капацитет
на
въвежда ново рестриктивно условие.
партньора за изпълнение на
проекти на местно ниво.
3. Други предложения:
3.1. Да признати за допустими
разходите за ремонт на помещения,
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
както и за техника / обзавеждане в 3.1 Приема се частично. В т. 12.3
Допустими разходи по ОП РЧР е
размер на 5 -10 %;
добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими.
За дейностите по ОП НОИР разходи
за обзавеждане и оборудване са
допустими. Разходите за ремонт не
са допустими по правилата на ЕФРР
и насочеността на операцията
съгласно приетите от КН на ОП
НОИР критерии за подбор на
операцията.
3.2.
Да
бъде
предоставена
възможност за покриване - при
доказана необходимост - на такси за 3.2. Не се приема. При обсъждане
на критериите на операцията по ОП
детска градина;
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
3.3. Да бъде преразгледано и етнически признак.“
прецизирано следното ограничение:
„С цел недопускане на двойно 3.3. Приема се. УО на ОП НОИР е
финансиране,
кандидатите
по предприел действия изискването,
настоящата операция следва да че кандидатите по настоящата
включват като партньори училища операция следва да включват като
и детски градини, които не са партньори училища и детски
финансирани
(включително
в градини, конто не са финансирани
качеството им на партньори) по (включително в качеството им на
операции
BG05M20P001-3.001 партньори)
по
операции
„Подкрепа за предучилищното BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
възпитание и подготовка на деца в предучилищното възпитание и
неравностойно
положение“
и подготовка
на
деца
в
BG05M20P001-3.002
неравностойно
положение“
и
„Образователна интеграция на BG05M20P001-3.002
учениците
от етническите „Образователна интеграция на
малцинства и/или търсещи или учениците
от
етническите
получили международна закрила“ малцинства и/или търсещи или
по ОП НОИР
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
Мотиви:
следното: Конкретни бенефициенти
• С Писмо № 0251-86 / 20.03.2017 на и партньори, които изпълняват
Добринка Кръстева от ЦКЗ се проекти
по
процедури
предвижда възможност за покриване BG05M2OP001-3.002
на такси за детска градина. Същата „Образователна интеграция на
следва да бъде развита;
учениците
от
етническите
малцинства
и
на
учениците,
• Ограничението, посочено в т. 3.3 от
или
получили
настоящото,
следва
да
бъде търсещи
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

7

Сдружение „Българо- 16.02.2018
Румънски
трансграничен
институт по медиация”

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
съобразено с оглед на това, че част от международна
закрила“
и
проектите вече приключиха.
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“
Бележки по проекта на документи
за кандидатстване по процедура
чрез директно предоставяне на БФП
по
процедура
„Социалноикономическа
интеграция
на
уязвими групи. Интегрирани мерки
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

за
подобряване
достъпа
до
образование“- Компонент 1 по ОП
РЧР и ОП НОИР
1.
След повече от едногодишно
закъснение на стартирането на
процедурата, в представените за
обсъждане документи се визира срок
за реализация на проектите - до
31.12.2019 г. Предложеният краен
срок е крайно недостатъчен и би
предопределил редица слабости на
проектите, а именно:

1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР са предприели необходимите
действия за удължаване срока на
процедурата до 31 декември 2020 г.

-Припряност при планирането.
-Некачествена
дейностите.

реализация

на

-Незадоволителни резултати в сферата
на интеграционните политики.
Пример:
Ако
процедурата
за
кандидатстване стартира от 01.04.2018
г., ще имаме два месеца за написване
на проектните предложения, три
месеца за оценка на проектните
предложения и още два месеца за
изготвяне на административните
договори, тяхното подписване и
обучение екипите за управление.
Дейностите
ще
стартират
на
01.10.2018 г., един месец (най-малко)
за организация при стартиране на
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

проектите и реално за осъществяване
на интегрираните проекти остават 13
месеца. При субсидирана заетост от 12
месеца, остава един месец за
идентифициране,
активиране
и
мотивиране за включване в пазара на
труда.
Предлагаме с решение на съответния
комитет за наблюдение, да се удължи
срока на процедурата до 31.12.2020 г.
2.
В насоките за кандидатстване
има ограничение за участието на НПО
в процедурата, поставено от ОП
НОИР.
Неправителствените
организации нямат право да партнират
на повече от една община. За
останалите допустими партньори няма
такова ограничение. Считаме, че по
същество това е недопустима
дискриминация на представителите
на гражданското общество.
В
по-малките
общини
няма
достатъчен брой експерти с опит в
сферата
на
интеграционните
политики. Още по-малко са хората с
опит в работата с NEEТ и
привличането им за включване в
пазара на труда. От друга страна,
малко са и НПО с голям проектен
капацитет
в
сферата
на

2. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
35

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
интеркултурното
образование
и
високо качество на услугите. Затова
настояваме
да
отпадне
дискриминиращото условие на ОП
НОИР за само един проект, в който
НПО да могат да бъдат партньори.
Нека процедурата се ръководи от
капацитета,
експертизата
и
възможностите на можещите с
гаранция за добро качество, вместо от
забрани и дискриминация, даващи
шанс на не можещите с риск от
финансови корекции. Молим това
ограничение за НПО да отпадне.

3.
Несправедливост
и
в
нарушение на Регламент (ЕС) №
1407/2013 на Комисията от 18.12.2013
и чл. 107 и чл. 108 от Договора за
функциониране на ЕС ДФЕС) е
прилагането
на
режима
за
минималните помощи (de minimis) и за
НПО, работещи в обществена полза,
включени в дейности които нямат
стопански/конкурентен
характер:
недискриминация,
интеграция
и
социализация, равен достъп до
социални и здравни услуги и т.н.
Предлагаме
да
се
прилага

Приема/ Не приема
Мотиви
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

3. Не се приема. Във връзка с
операция „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи“ и
приложимостта
на
Регламент
1407/2013 на 28.02.2017 г. от УО е
изпратено писмо до Европейската
комисия, като в отговор е
разписано, че независимо от
правния статус на организациите и
начина,
по
който
те
са
финансирани, Регламент 1407/2013
се прилага за предприятия, които
извършват стопанска дейност. В
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
диференциран
подход
при случай, че се предлагат стоки и
определянето дейности, които имат услуги на пазара, дейността е
стопански характер и само за тях да икономическа. Съгласно писмото
бъде начислявана минимална помощ. от ЕК, в случай че една дейност
може да се подвъзлага на
изпълнител, тя е икономическа.
Съгласно
Условията
за
кандидатстване всички дейности по
процедурата са икономически.
Режимът за държавни помощи е
съгласуван с МФ. За дейностите по
ОП НОИР МФ е изразило
положително становище като сме
добавили текстове за проверка на
ДП и при етапа на изпълнение на
проектите. За всеки отделен случай
се прилага диференциран подход
спрямо това дали дейностите са със
стопански
или
нестопански
характер – т.е. дали има пазар или
не на тези дейности, услуги и т.н.

4.
От 01.08.2016 г. влезе в сила
новия Закон за предучилищното и
училищно образование, както и 4. Не се приема. Всички дейности
промени в редица нормативни следва да бъдат планирани и
документи, като например ЗПОО. В изпълнени, съгласно действащата в
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
тази връзка предлагаме да се допишат
в насоките за кандидатстване ясни
изисквания
за
минимална
образователна степен на лицата, които
е предвидено да бъдат включени в
професионално обучение.

5.
Демаркация и допълняемост.
Посочено е, че в рамките на
операцията няма да бъдат подкрепяни
дейности, финансирани по друг
проект, програма или каквато и да е
друга финансова схема, произлизаща
от националния бюджет, бюджета на
Общността или друга донорска
програма, проверката на което ще се
извърши на ниво индивидуален проект
- на ниво допустими дейности, както и
на ниво представител на целевата
група.
По
отношение
на
представителите на целевата група,

Приема/ Не приема
Мотиви
страната нормативна уредба. В
Условията за кандидатстване не е
необходимо да се преписват
текстове от ЗПОО и други
нормативни актове, тъй като при
последваща промяна в тези
текстове, това води до промяна в
Условията за кандидатстване.
По ОП НОИР дейностите са само в
рамките
на
формалното
образование,
вкл.
и
професионалното
в
професионалните
училища/гимназии,
а
не
в
професионално
обучение
организирано извън формалния
образователен процес.
5. Не се приема. Коментарът касае
изпълнението на проектите.
Проверката на представители на
целевата група се извършва на
декларативен принцип и по ЕГН на
участниците при отчитането и
микроданните
съгласно
изискването
на
Регламент
1304/2013 г.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

декларирането от тяхна страна, че не
са участвали в сходни дейности не е
източник на достоверна информация,
не само поради тяхната неграмотност,
но и често пъти те са склонни да
излъжат, за да получат например
работа, стипендия или друга облага.
Поради тази причина, предлагаме в
Насоките за кандидатстване да се
детайлизира как ще се извърши
проверката на ниво представител на
целевата
група,
за
да
може
кандидатите да предвидят конкретни
механизми
при
разписване на
проектното
предложение
за
включване в проекта на целевите
групи с цел недопускане на двойно
финансиране
и
риск
от
неверифициране
на
разходвани
средства.
8

Община Криводол

16.02.2018

Община Криводол
предложения
по
кандидатстване:

има следните
проекта
за

1. Предлагаме удължаване на крайния
срок поне с още една година до края на
2020 г. за проекти, които стартират
през 2018 г. за изпълнение на
дейностите по проекта, тъй като
предвидения краен срок от 31
декември 2019 г. е твърде кратък на

1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР са предприели необходимите
действия за удължаване срока на
процедурата до 31 декември 2020 г.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

фона на това, че тепърва започва
кандидатстването. Не е възможно
постигането на реални резултати в
рамките на една година;
2. Да бъде предоставена възможност
за
покриване
/при
доказана
необходимост/ на такси за детска
градина;

2. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“

3. Да бъдат признати за допустими
разходите за ремонт на помещения,
както и за техника / обзавеждане в
размер на 5 -10 %;

3. Приема се частично. В т. 12.3
Допустими разходи по ОП РЧР е
добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими. За
40

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

4.
Нашият
партньор
ЦМЕДТ
„Амалипе” е известен с качеството си
на работа и работи с 240 училища в
над 15 общини. В тази връзка
предлагаме да отпадне заложеното на
стр. 21 ограничение по ОП НОИР
„Едно юридическо лице с нестопанска
цел да може да участва в качеството си
на партньорска организация в рамките
само на едно проектно предложение”.
Няма причина организацията да бъде
ограничавана за партньорство само в
една община. Предлагаме да има
изискване НПО, които са партньор в
повече от една община, да докажат
административен
капацитет
за
партньорство.

Приема/ Не приема
Мотиви
дейностите по ОП НОИР разходи за
обзавеждане и оборудване са
допустими. Разходите за ремонт не
са допустими по правилата на ЕФРР
и насочеността на операцията
съгласно приетите от КН на ОП
НОИР критерии за подбор на
операцията.
4. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

9

Община Борован

Дата на
получаване

16.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

Във връзка с ваше писмо с изх.№910424/06.02.2018, изпращаме на вашето
внимание следните коментари и
предложения по проекта на документи
за кандидатстване по процедура
"Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование" - Компонент 1 по
ОПРЧР и ОПНОИР, също така
уточняваме, че предложенията ни се
базират
на
съвместните
ни
консултации с експерт на програма
„Ромакт“
1.Приема се. ОП РЧР и ОП НОИР са
1. Предлагаме крайната дата за
предприели
необходимите
изпълнение на проектите да бъде 31
декември 2020 година, а не 31.12. действия за удължаване срока на
процедурата до 31 декември 2020 г.
2019 година.
Основание: Имайки предвид, че ще се
работи с хора, социално изключени и
демотивирани за социална активност,
проектните екипи имат нужда от
достатъчно време за провеждане на
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

проектни дейности за персонална
трансформация и групово/общностно
развитие, необходими за постигането
на общата и специфична цели на
процедурата. Краткото време за
изпълнение може да фокусира
вниманието единствено и само към
отмятане на дейностите, вместо да се
търсят ефекти и въздействия.
2. Не се приема. Дейностите, които
2. Предлагаме включването на
дейности от направление 4 по ОПРЧР имат задължителен характер са
също да има задължителен, а не само посочени в образеца на операцията
и са одобрени от КН на ОП РЧР. На
препоръчителен характер
базата на идентифицираните нужди
Основание: Дискриминацията към и проблеми, всяка община следва да
ромите все повече се докладва като прецени
необходимостта
от
основна бариера за интеграцията им. В включването на дейности от
подкрепа на това твърдение говорят Направление IV. „Развитие на
резултати от множество проучвания местните общности и преодоляване
на Агенцията за основни права на ЕК, на негативните стереотипи”.
както и резултатите от Обществена
консултация относно оценката на
Рамката на ЕС за национални
стратегии за интеграция на ромите до
2020 г., проведена от ЕК от 19 юли до
25 октомври 2017 г. Това последно
проучване на ЕК ясно показва, че 96%
от участниците в консултацията
намират дискриминацията за основна
причина за изключването на ромите.
Същото изследване потвърждава, че
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

ромите продължават да бъдат в
неравностойно
положение
в
обществото
поради
множество
причини,
по-специално
поради
дискриминация
и
отрицателни
нагласи на мнозинството, ограничен
политически ангажимент и липса на
участие на ромите в разработването на
мерки за приобщаване
3. Предлагаме да се конкретизират
допустимите
дейности
по
Направление 4 „Развитие на
местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи”
на
ОПРЧР

3.
Приема се. В т. 11. Дейности,
допустими за финансиране от
Условията
за
кандидатстване,
изброените дейности са посочени,
като примерни.

Основание:
Сега
посочените
допустими дейности по направление 4
в Условията за кандидатстване по
процедурата са по-скоро общи
дефиниции на цели, а някои откровено
допринасят за утвърждаване на
стереотипи и предразсъдъци към
ромите, вместо да ги преодоляват –
напр. дейности по т.2 „Подкрепа за
провеждане
на
целенасочени
превантивни дейности за недопускане
и
предотвратяване
на
противообществени
прояви
и
правонарушения с оглед подобряване
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

на обществения ред“. Това изречение
трябва да бъде премахнато.
Развитие на местните общности
означава добре структурирана и
систематизирана
работа
за
положителна промяна в живота на
общността, а не изпълнение на
хаотични, несвързани дейности и
мерки. Това е направлението, което ще
осигури в най-голяма степен да се
реализира целта за участие на
общността
в
изпълнението
и
мониторинга не само на дейностите по
конкретния проект, а ще изгради
трайни
нагласи
във
всички
заинтересовани
страни
за
понататъшно ангажиране с процесите на
интегриране на уязвимите групи и
общности.
В този смисъл, по това направление е
нужно в Условията за кандидатстване
да се посочат конкретни допустими
дейности в следните линии:
a)
Дейности за активизиране и
организиране на общността за
идентифициране на общи проблемни
въпроси,
адресирането
и
разрешаването им в партньорство с
местните власти;
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Физическо/Юридическо
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

b)
Дейности за осведомяване и
повишаване на осъзнатостта на
общността относно широк кръг теми,
които ще подобрят социалната
ориентация и ще насърчат визия за
собствено бъдеще и проактивно
поведение;
c)
Дейности за изграждане на
капацитет
за участие в местния
консултативен процес и в процесите
на вземане на решения;
d)
Дейности
за
подкрепа
създаването
и
развитието
на
организационни
структури
–
инициативни
групи,
общностни
организации, квартални съвети и др.
e)
Дейности за развитие
общностноотговорно лидерство;

на

f)
Дейности за засилване
демократичните
принципи
процедури в общността;

на
и

g)
Дейности за изграждане на
мрежи
и
насърчаване
на
сътрудничеството и колаборацията с
другите местни общностни;
h)
Дейности за промоция на
етническата култура на ромите и на
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културното разнообразие в местната
общност;
i)
Дейности за защита от пряка и
непряка дискриминация и расизъм във
всичките му форми;
j)
Изграждане на капацитет за
интеркултурна
комуникация
на
служители
и
специалисти,
обслужващи и ромско население;
k)
Обучение и назначаване на
общностен работник за прилагане на
подход за развитие на общността;
l)
Създаване на център за
развитие на общността или други
местни подкрепящи структури с
нископрагови
дейности
за
насърчаване на самоорганизацията и
обществената
ангажираност
на
общностните членове;
4.Приема се. В т. 12.3 Допустими
4. Предлагаме в допустими разходи разходи по ОП РЧР е добавена т. III
по ОПРЧР към разходи за “Разходи за материални активи“ в
материали да се допускат и разходи размер до 5% от преките допустими
разходи. За дейностите по ОП
за оборудване и обзавеждане
НОИР разходи за обзавеждане и
оборудване
са
допустими.
Разходите за ремонт не са
допустими по правилата на ЕФРР и
насочеността
на
операцията
съгласно приетите от КН на ОП
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Физическо/Юридическо
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Дата на
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Възражения/Предложения

5. Имайки предвид ограничението
на ОПРЧР за недопустимост на
строително-монтажни
работи
(СМР), силно препоръчваме да се
допускат такива разходи.

Приема/ Не приема
Мотиви
НОИР критерии за подбор на
операцията.
5. Не се приема. Съгласно
одобреният от КН на ОП РЧР
образец на операцията, разходите
по правилата на ЕФРР (за ремонт)
са недопустими.

Основанието ни за предложенията по
т.5 и 6 се дължи на необходимостта от
осигуряване на средства, с които
общините да могат да създават
подкрепящи
структури
с
нископрагови дейности, за които е
необходимо
осигуряването
на
подходящи помещения в самите
ромски общности. Такива структури
са нужни, за да може да се осигури
лесен
достъп
за
наймаргинализираните
общностни
членове, които трудно излизат извън
пределите на кварталите си и за които
е нужно обществено място, в което те
да се подготвят за достъп до
съществуващите основни услуги.
6. Предлагаме към допустимите 6. Не се приема. Дейностите по
дейности по ОПНОИР да се включи операцията от ОП НОИР са
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и
дейност
„Подобряване
на
образователната среда в училища с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства“
Основание: В момента съществуват
стотици училища, особено в помалките
населени
места,
с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства, които няма
къде да бъдат изведени, поради
наличието на единствено училище. В
допълнение, всички сме наясно, че
образователната
среда
в
сегрегираните училища, обхванали
мнозинството от децата, е много лоша
почти навсякъде, а извеждането на
учениците от тях е „тунел без изход“,
поне в обозримо бъдеще. Затова,
абсолютно нужно е да започнат
инвестиции за подобряване на
образователната среда и в тях, наред с
приемащите училища, в които в
крайна сметка се извеждат много помалък брой деца от етническите
малцинства. А и така е напълно
възможно да бъде постигнато
привличане
на
ученици
от
мнозинството
в
сегрегираните
училища и съответно високо ниво на

Приема/ Не приема
Мотиви
одобрени от КН на програмата на
Четвъртото заседание през юни
2016 г. Дейностите са обсъждани на
съвместно заседание на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите към КН на
ОП РЧР. Дейностите целят
намаляване на сегрегираните по
етнически
признак
учебни
заведения, групи, паралелки и/или
най-вече извеждане на ромските
деца и ученици от тях и
включването
им
в
учебни
заведения, групи, паралелки за
интегрирано
обучение.
Така
посочените училища са именно
допустимите по дейностите и са в
съответствие със Стратегия за
образователна интеграция на деца и
ученици
от
етническите
малцинства (2015 – 2020).
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Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

интегрирано обучение, каквито са
целите на процедурата.
7. Предлагаме към дейност 6 по
ОПНОИР
„Осигуряване,
при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи
или
получили
международна
закрила“, освен психологическа да се
допусне и оказването на социална
подкрепа

8. Предлагаме към дейност 7
„Подкрепа на ученици от етническите
малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и
за успешно завършване на средно
образование“ да се допълни „и
насочване към висше образование“

7. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР
При избора на общините за
конкретни бенефициенти чрез
процедура за подбор на концепции
те са описвали дейностите по 4те
направления и социалната подкрепа
в различните и форми е найголямата част от дейностите по ОП
РЧР.
8. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
Предлаганата редакция не променя
дейността,
т.к.
успешното
завършване на средно образование
за всички ученици обхваща
насочване и към ВО при желание от
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Приема/ Не приема
Мотиви
тяхна страна като една от
възможностите за реализация след
завършено средно образование.

9. В таблицата за оценка на проектните 9. Приема се. Таблицата за оценка е
предложения по процедурата, към коригирана.
„Оценка за допустимост“ т.33 и т.37 се
отнасят за един и същ критерии.
10. В таблицата за оценка на
проектните
предложения
по
процедурата,
към
„Оценка
на
техническо и финансово качество“, т.2
„Съответствие“,
подточка
2.2.
„Нуждите на целевите групи са
идентифицирани“
силно
препоръчваме да се добави „Нуждите
на целевите групи са идентифицирани,
анализирани и приоритизирани“.
Така ще се оценява не просто
наличието на лист с изброени нужди
(или
проблеми),
а
дали
кандидатстващите екипи са наясно с
причините, факторите, условията,
които са довели до изброените нужди.

10. Приема се частично. В т. 16.7.
„Описание на целевата група по ОП
РЧР“
от
Формуляра
за
кандидатстване е посочено, че
следва да бъде направен анализ на
нуждите на целевите групи. В
Таблицата за оценка критерият е
допълнен, както следва – „Нуждите
на
целевите
групи
са
идентифицирани и анализирани“.
По отношение на приоритизацията,
препоръката не се приема, тъй като
съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията не са
определени приоритетни целеви
групи. Анализ на нуждите на
целевите групи би следвало да
изведе приоритетните нужди, по
които
бенефициентите
да
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№

Физическо/Юридическо
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10

Община Ботевград

Дата на
получаване

16.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
разработят проектите си според
техните възможности.

Коментари, въпроси и предложения
към
проекта
на Условия
за
кандидатстване по процедура чрез
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование“ – Компонент 1
Въпроси и коментари:
На
стр.
17,
към
т.
9.2.1
„Административен капацитет“ са
представени изискванията, на които
трябва да отговарят членовете на
екипа по проекта. В случай че
служители
на
общинската
администрация не успеят да покрият
критериите, допустимо ли е членовете
на екипа по проекта да са изцяло
външни лица?
На стр. 18 от условията за
кандидатстване е посочено, че
кандидатът следва да представи
доказателства, че всеки партньор е
избран на база публична и прозрачна
процедура за избор, гарантираща
свободна и лоялна конкуренция,

-

Да, допустимо е.

- Не
е
задължително
посочените в идейната концепция
партньори да бъдат включени в
проектното предложение. Може да
базата на нова процедура да се
изберат нови партньори.
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Приема/ Не приема
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равнопоставеност и недискриминация
на всички организации, които биха
желали да участват в изпълнението на
проекта като партньори. С оглед на
това обстоятелство задължително ли е
посочените в идейната концепция
партньори да бъдат включени в
проектното предложение или може да
базата на нова процедура да се изберат
нови партньори?
На стр. 21 от условията за
кандидатстване е описано, че едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска организация в рамките
само на едно проектно предложение.
Това изискване важи само за
дейностите, които ще се финансират
по ОПНОИР или за всички дейности,
които ще бъдат включени в рамките на
проектното
предложение,
финансирани по ОПРЧР и ОПНОИР?

Това ограничение отпада и
беше само за дейностите по ОП
НОИР.

На стр. 28 е представена каква трябва
да
е
продължителността
на
обученията за придобиване на
професионална квалификация. В тази
връзка, има ли изискване за
продължителността
/срока
на
изпълнение/ на всяка една от
дейностите, които ще бъдат заложени

Няма
изискване
за
минимална
и
максимална
продължителност на дейностите,
но всички следва да приключат до
края на процедурата – 31.12.2020 г.
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в проектното предложение, на база
направленията, включени в идейната
концепция?
На стр. 32 от условията за
кандидатстване
е
посочено
изискването към т. 11 от допустимите
дейности най-малко 20 % от
участниците във всеки проект да
бъдат деца и/или ученици от
етнически малцинствени групи. На
какъв принцип или ако е приложимо,
въз основа на какви документи
кандидатът следва да определи
принадлежността на участниците към
конкретна етническа малцинствена
група?

Изискването по ОП НОИР
най-малко 20% от участниците във
всеки проект да бъдат от етнически
малцинства отпада, тъй като това
става на декларативен принцип,
самоопределяне и карта за участие.
Още повече, индикаторите за
изпълнение и за резултат отчитат
деца, ученици и младежи от
етнически
малцинства
(включително роми).

На стр. 31 е посочен максималният
допустим размер за изпълнение на
дейностите,
насочени
към
информационни
кампании
и
провеждане на различни публични
инициативи по направление „Развитие
на местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи”. В тази
връзка, има ли процентно ограничение
за всяко перо на бюджета / за всяка
една дейност/?

Няма
процентни
ограничения за всяко перо от
бюджета, а само за тези, за които
изрично е посочено в Условията за
кандидатстване – разходи за
обзавеждане и оборудване, непреки
разходи и част от разходите по
направление 4.

В един от приложените документи за
информация „Таблица за оценка на
интегрирано проектно предложение

Изискването едно ЮЛНЦ да
участва като партньор само в едно
проектно предложение отпада.
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Приема/ Не приема
Мотиви

по процедура BG05M9ОP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование“ – Компонент 1 в
критериите
за
оценка
на
допустимостта
е
посочено
изискването общината-кандидат да не
участва като партньор в проектно
предложение, подадено по Компонент
1 на настоящата процедура. Същото
условие е записано и в проекта на
условията за кандидатстване. Отново в
проекта на условията е посочено, че
едно юридическо лице с нестопанска
цел може да участва като партньор
само в едно проектно предложение.
Възможно ли е това изискване също да
бъде добавено в таблицата за оценка
на
интегрираното
проектно
предложение, така че още при
оценяване на допустимостта да се
провери дали едно ЮЛНЦ участва
като партньор само един път?
Предложения:
1. Удължаване на крайния срок за
Приема се. ОП РЧР и ОП
изпълнение на дейностите по 1.
НОИР
са
предприели необходимите
проекта.
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Приема/ Не приема
Мотиви
Предвиденият
краен
срок
за действия за удължаване срока на
изпълнение на проектите -31 декември процедурата до 31 декември 2020 г.
2019 г. е твърде кратък на фона на
това,
че
тепърва
започва
кандидатстването. Не е възможно
постигането на реални резултати в
рамките
на
една
година.
Предложението е удължаване на
крайния срок поне с още една година
до края на 2020 г. за проекти, които
стартират през 2018 г.
2. Признаване на разходите за
ремонт на помещения, както и за
техника/ обзавеждане в размер на 5 2. Приема се частично. В т. 12.3
10 % за допустими.
Допустими разходи по ОП РЧР е
добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими. За
дейностите по ОП НОИР разходи за
обзавеждане и оборудване са
допустими. Разходите за ремонт не
са допустими по правилата на ЕФРР
и насочеността на операцията
съгласно приетите от КН на ОП
НОИР критерии за подбор на
операцията.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
3. Да бъде предоставена възможност
за покриване – при доказана
необходимост – на такси за детска
градина: такава възможност е
загатната в писмо 0251-86 / 20.03.2017
от Добринка Кръстева от ЦКЗ и следва
да бъде развита.

4.
Да
бъде
преосмислено
ограничението „С цел недопускане на
двойно финансиране, кандидатите по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M2OP001-3.001
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна

Приема/ Не приема
Мотиви
3. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“

4. Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила“ по ОП НОИР.” - с оглед на
това, че част от проектите са
приключили.

Приема/ Не приема
Мотиви
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

11

Национално сдружение 16.02.2018
на
общините
в
Република България

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

Във връзка с проекта на документи за
кандидатстване по горе посочената
процедура по ОП „Развитие на
човешките ресурси” (ОП РЧР) и ОП
„Наука и образование за интелигентен
растеж” (ОП НОИР), Ви предоставяме
коментари и бележки.
I. Принципни коментари:
1.
Напълно
подкрепяме
предоставените Ви от общините
коментари
по
твърде
ниските
почасови възнаграждения на лицата,
които ще се наемат във връзка с
изпълнението на проектите по
процедурата. Формираната часова
ставка
от
2
лв./час
за
медицински/социален работник е
нереално занижена, като на фона на
липсата на кадри ще прави
невъзможно
ангажирането
на
медицински и социални работници за
нуждите на проектите. В тази връзка
предлагаме да бъдат преразгледани

1.
Приема
се.
Позицията
„Медицински/социален работник“
е неприложима за дейностите по
ОП НОИР и грешно е записана в
приложената Стандартна таблица,
която е само за дейностите по ОП
НОИР. Стандартната таблица е
актуализирана и е посочен метод за
изчисляване
на
допустимото
почасово
възнаграждение
за
позиции, които не са посочени в
Стандартната таблица.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

определените часови ставки, като
чрез същите се осигури адекватно
заплащане
на
отделните
специалисти;
2. В условията за кандидатстване
следва да се отрази съответствието
между одобрените концепции и
проектните
предложения,
които
предстои да бъдат подадени по
процедурата. Особено важно е да се
уточни допустима ли ще е промяна
в дейностите или в бюджета,
заложени в концепциите;

2.Не се приема. От одобряването на
идейните
концепции
до
откриването на процедурата за
кандидатстване е изминал доста
дълъг
период, през който са
настъпили промени на местно ниво
в условията, нуждите на целевите
групи и т.н. Критериите за избор на
операция по ОП НОИР са
променени, като
е завишен
финансовият ресурс по компонент 1
на процедурата и максимално
допустимия размер на БФП за
отделен проект е завишен, спрямо
допустимото
в
идейните
концепции. В допълнение в свое
писмо изх. № 02.51-86/20.03.2017 г.,
ЦКЗ също препоръчва да не се
търси пълно припокриване на
одобрените
концепции
с
подадените проектни предложения,
с цел подобряване качеството на
проектните
предложения
и
постигане на по-добър ефект.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

3. Удачно е в Условията за
кандидатстване да се включат общи
изисквания, приложими за двете
финансиращи програми, отговарящи
на интегрирана, логична и взаимно
допълваща се процедура.

Приема/ Не приема
Мотиви
3.Включени
са
допълнителни
текстове в т 11. Дейности,
допустими за финансиране от
Условията за кандидатстване.

Предложенията ни по отделните
проекти на документите са както
следва.
II. Коментари по проект на Условия
за кандидатстване:
1. Стр. 16, т. 8.1. „Максимален
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ за конкретен
проект”: При максимален размер на
подкрепа на проектно предложение от
ОП РЧР от 500 хил. лв., с общия ресурс
по програмата за процедурата от 50
млн. лв. ще могат да се финансират
100 проекта. Същевременно броят на
допустимите кандидати общини,
които могат да депозират проекти, е
52. При условие че всички общини
кандидатстват с качествени проекти
на максимална стойност на ресурса по

1.
Не се приема. Размерът на
максимално допустимият размер на
БФП, както и общият бюджет на
процедурата е одобрен от КН на
двете ОП. За общините (52), които
имат одобрени идейни концепции е
осигурен достатъчно финансов
ресурс. КН на ОП РЧР ще вземе
решение относно средствата, които
ще останат неусвоени.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

ОП РЧР, в рамките на процедурата ще
е наличен сериозен остатък от ресурс,
който няма да може да се усвои. По
отношение на ОП НОИР, при същата
хипотеза, ще е наличен недостиг на
ресурс от 280 хил. лв. С оглед на това
е
препоръчително
да
се
преразгледат горните прагове на
подкрепа за проект и по двете
програми,
както
и
общия
максимален размер на БФП на
проект;
2. Стр. 17,
кандидати“:

т.

9

„Допустими

2.1. Посочено е, че когато кандидат е
район на община, се прилага 2.1.Приема
се.
Техническата
Декларация от кмета на общината, към
грешка е отстранена.
която съответният район принадлежи,
като същата не може да бъде
подписвана от упълномощени лица.
Декларацията по Приложение IV
допуска
възможност
за
упълномощаване, т.е. необходимо е
да бъде прецизирана съгласно
текста
на
Условията
за
кандидатстване;
2.2. Описано е че ще се счита, че
кандидатът община разполага с 2.2 Не се приема. Съгласно
изменение
на
необходимия финансов капацитет, ако последното
утвърдените разходи по бюджета на Наръчника на УО на ОП РЧР, се
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
съответната община, за текущата
финансова година, са по-високи от
размера на исканата БФП. Същото
изискване е заложено и към
партньорите-общини на стр. 22.
Следва да се отбележи, че т. тъй като
срокът на изпълнение на проектите е
до 31.12.2019 г., съпоставянето на
размера на исканата БФП само с
разходите по бюджета на общината за
текущата
финансова
година
е
некоректно. В допълнение, налице са и
несъответствия с приложената за
информация Методика за оценка на
финансовия
капацитета
на
кандидатите по ОП РЧР, където е
посочено,
че
изискването
за
доказване на финансов капацитет
не е приложимо за кандидатите общини и райони на общини и
партньорите
държавни
администрации - първостепенни и
второстепенни разпоредители с
бюджет.
3. Стр. 18,
партньори”:

т.

10

Приема/ Не приема
Мотиви
изисква кандидатът да разполага с
финансов ресурс в размер на 20 %
от исканата БФП. В тази връзка
изискването за финансов капацитет
на кандидатите е променено.
Няма несъответствие с текстовете
на Методологията, тъй като за
кандидатите – общини се прави
проверка на финансовия капацитет
на база данните от Закон за
държавния бюджет за текущата
година.

„Допустими

3.1. Предлагаме заличаване на
текста изискващ общините да
3.1 Не се приема. Изискването
представят доказателства, че всеки за представяне на доказателства за
партньор е избран на база публична проведената процедура за избор на
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
партньора/ите по проекта е
заложено в образеца на операцията
и е одобрено от КН на ОП РЧР.
Представянето само на Решение от
ОбС не гарантира, че има
публичност, прозрачност и липса на
дискриминация, при избора на
партньора, каквато е целта на тази
процедура.

и прозрачна процедура за избор,
гарантираща свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и
недискриминация
на
всички
организации, които биха желали да
участват в изпълнението на проекта
като
партньори,
както
и
съответстващия му текст на стр. 62, т.
8. Мотивите ни са намаляване на
административната тежест при
кандидатстването и ограничения Текстовете на Споразумението за
брой на допустими партньори, като партньорство са прецизирани и
детски градини, училища, НПО, несъответствията са отстранени.
Центрове
за
информация
и
професионално
ориентиране,
читалища и т.н. особено в помалките общини. Решението на
Общинският съвет за одобряване на
споразумение за сътрудничество с
конкретния/те
партньор/и
и
асоциирани партньори по проекта е
достатъчна гаранция за публичността
и прозрачността на процедурата по
избора им. В допълнение, в
Декларацията по Приложение VII
„Споразумение за партньорство” от
Условията
за
кандидатстване
следва да се отстранят текстове
рефериращи към Договор в ИСУН
2020 и административен договор.
Следва да се уточни и на кой от двата
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Управляващи органа ще се предоставя
изискуемия един екземпляр от
подписаното Споразумение;
3.2. На стр. 20 е описано, че за
недопускане
на
дублиране
на
дейности на територията на дадена
община, една община може да бъде
кандидат или партньор само по един
от двата компонента на операция
„Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи“. За по-голяма
яснота на потенциалните кандидати
е необходимо да се разяснят кои са
двата компонента на операцията и
кои общини са сред допустимите
кандидати/партньори по тях;
3.3. По ОП НОИР е заложено
задължително
изискване
за
партньорство на общината кандидат с
едно училище или детска градина.
Общинските детски градини и
училища
се
финансират
от
бюджетите на общините, т.е. в
случаи е налице йерархическа
подчиненост, която обезсмисля
партньорския принцип и подход
спрямо тях. В допълнение, тъй като
същите
са
и
второстепенни
разпоредители с бюджет, съгласно
изискванията на стр. 23 общината

3.2 Не се приема. В Условията за
кандидатстване
изрично
са
изброени допустимите кандидати
и партньори. При обявяването на
компонент 2 ще бъде направено
уточнение, че една община може
да бъде кандидат или партньор
само по един от двата компонента.

3.3. Не се приема. Съгласно чл. 28,
ал. 1 от Закона за предучилищното
и
училищното
образование
детските градини и училищата
осъществяват своята дейност въз
основа на принципа на автономията
и в съответствие с нормативните
актове, като:
- определят свои политики за
развитието си в съответствие със
законите на страната;
65

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
следва да представи и писмо за
подкрепа,
с
което
се
потвърждава/доказва,
че
утвърдените им разходи по бюджета
за текущата финансова година, са
по-високи от размера на исканата
БФП. С оглед на това, е по-удачно да
има изискване в дейностите по ОП
НОИР задължително да участват
общински детски градини или
училища, а партньорството да бъде
приложимо само за частните
такива;

Приема/ Не приема
Мотиви
- избират организацията, методите
и средствата на обучение за
осигуряване
на
качествено
образование;
- участват в национални и
международни програми и проекти,
подпомагащи дейности в областта
на образованието.
Институциите в системата на
предучилищното и училищното
образование са юридически лица.
Орган за управление и контрол на
държавните
и
общинските
институции в системата на
предучилищното и училищното
образование е директорът и
директорът
управлява
и
представлява
съответната
институция.
Държавните
и
общинските
училища прилагат система на
делегиран бюджет, която дава
право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с
бюджет, а в общините с районно
деление - на второстепенен или
третостепенен разпоредител с
бюджет по решение на общинския
съвет;
2. да извършва компенсирани
промени по плана на приходите и
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

3.4. Посочено е, че с цел недопускане
на двойно финансиране, кандидатите
по настоящата операция следва да
включват като партньори училища
и детски градини, конто не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002

Приема/ Не приема
Мотиви
разходите, в т.ч. между дейности,
като
уведомява
за
това
първостепенния разпоредител с
бюджет;
3. да се разпорежда със средствата
на училището.
С оглед спазване на принципа на
автономия и цитираните по-горе
нормативни текстове е предвидено
партньорството между общината и
училища и детски градини, които
не са частни, а общински и/или
държавни.

3.4. Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
по ОП НОИР. В тази връзка е
необходимо
в
Условията
за
кандидатстване да се приложи
списък на финансираните от ОП
НОИР училища и детски градини по
двете процедури. Залагането на това
изискване следва и допълнително да
се обмисли, тъй като справка от
публичния модул на ИСУН 2020
показва, че някои от общините
бенефициенти по първата операция на
ОП НОИР са включили като свои
партньори
всички
общински
образователни
институции
на
териториите си, а частни такива може
и да липсват;
3.5. На стр. 19 и стр. 21 фигурират
идентични текстове изискващи от
кандидата (община или район на
община) да представи решение на
Общинския съвет за одобряване на
споразумение за сътрудничество с
конкретния/те
партньор/и
и
асоциирани партньори по проекта. С
оглед на това е удачно един от двата
текста да се заличи, а в Условията

Приема/ Не приема
Мотиви
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
изрично
се
разясни,
че
за
задължителните партньорства в
обхвата на двете програми се
изисква само едно решение на
Общинския съвет.

4. Стр. 21, т. 10.1. „Общи изисквания
за допустимост на партньора/нте по
ОП РЧР и ОП НОИР”:
4.1. Предлагаме в Приложение I
Декларация
от
партньори
бюджетни организации и всички
асоциирани партньори, да се заличи
т. 3 и аналогичната й т. 5 от
Декларацията по Приложение II,
както и т. 16.13 от Формуляра за
кандидатстване, където се декларира,
липсата на задължения на договори за
предоставяне на финансови средства
по друга схема за финансиране по ОП
„Развитие на човешките ресурси”
2007-2013,
ОП
„Развитие
на
човешките ресурси” 2014-2020 и
програма ФАР към изпълнителна

Приема/ Не приема
Мотиви
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“
3.5. Приема се. Повтарящите се
текстове са заличени от Условията
за кандидатстване.

4.1. Не се приема. Проверката се
извършва
служебно
от
оценителната
комисия,
но
партньорите трябва да са запознати
с факта, че ще бъде извършена
такава проверка и за това те
подписват декларации с тези
текстове. Тъй като кандидатът
подписва
цялото
проектно
предложение,
за
улеснение,
текстовете на декларацията са част
от Формуляра за кандидатстване.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

агенция МТСП. Това е информация, с
която УО на ОП РЧР следва да
разполага по служебен път;
4.2. Във връзка с изискванията на стр.
25, във всяко проектно предложение
като
задължителни
асоциирани
партньори да бъдат включени
Министерство на образованието и
науката (за дейностите по ОП НОИР)
и Агенция по заетостта, Агенция за
социално подпомагане (и техни звена дирекции) и Регионална здравна
инспекция (за дейностите по ОП РЧР),
двата Управляващи органа следва
да гарантират изпълнението им. Тъй
като
това
изискване
означава
задължително партньорство на една
институция с всички допустими 52-ма
кандидати или на регионален принцип
с няколко от тях, то евентуалният им
принос
към
изпълнението
на
проектите ще е по-скоро формален,
без реална добавена стойност,
утежняващ процедурата.

4.2. Приема се. УО ще подготви
писма до асоциираните партньори,
с които ще ги информира за
стартирането на процедурата и
задължителното им участие в
проектите, както и за съдействие от
структурите им на местно ниво.

5. Стр. 26, т.11 „Дейности,
допустими за финансиране”: В
текста, Каре „кандидатите не трябва да
описват в проектните си ...” е налице 5.Не се приема. След направена
неправилно рефериране към т. 16.14 проверка се установи, че няма
от Формуляра за кандидатстване, несъответствие
в
текстовете.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
партньори
се
където се описват асоциираните Асоциираните
описват в т. 16.4 – за ОП РЧР и 16.5
партньори по ОП РЧР;
– за ОП НОИР.
6. Стр.36, т. 12.3. „Допустими
разходи по ОП РЧР”:
6.1. Предлагаме да се включат като
допустими разходите за осигуряване
на лични предпазни средства и
работно
облекло
за
наетите
безработни и наставниците им, за
ремонт на помещения и за
покриване на такси за детска
градина;

6.1 Не се приема. Целта на
процедурата
няма
връзка
с
предложението
относно
допустимостта на разходи за ЛПС и
работно облекло.

6.2. Необходимо е да се унифицират
текстовете на стр. 40 и стр. 36, където
едните указват, че за изпълнението на
дейностите,
насочени
към
информационни
кампании
и 6.2. Приема се. Текстовете са
провеждане на различни публични уеднаквени.
инициативи по направление „Развитие
на местните общности и преодоляване
на негативните стереотипи” са
допустими разходи в размер на не
повече от 10% от общия размер на
допустимите разходи за всеки проект,
а другите в размер на не повече от 10%
от общия размер на допустимите
разходи за всеки проект по ОП РЧР;
6.3. Текстовете на стр. 41 и стр. 35
указващи, че непреките разходи, ще
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

бъдат служебно отразени от УО в
бюджета на всяко проектното
предложение и че кандидатът трябва 6.3. Приема се. Разминаването в
да планира непреките си разходи в текстовете е отстранено.
бюджетен ред 11.1. в абсолютна
стойност до втория знак след
десетичната запетая, на практика си
противоречат, т.е. единият от двата
следва да се заличи.
7. Стр. 42, т. 12.4 „Допустими
разходи за дейности по ОП НОИР”:
7.1. При условие, че разходите за
екипа по проекта са определени като
непреки разходи, формирани чрез
прилагането на единна ставка, като за
ОП НОИР се изисква назначаването
само на координатор по проекта, то
описаните
изисквания
към
разходите
за
персонал,
включително за аргументиране на
ставките за заплащане би следвало
да се заличат;

7.1. По ОП НОИР изискването е в
екипа за управление да има
координатор за дейностите по ОП
НОИР с цел осигуряване на
оперативност
в
процеса
на
изпълнение на проектите, а не че по
ОП НОИР ще се финансира само
координатор за дейностите по ОП
НОИР.

7.2. На стр. 44 и стр. 40 са налице
идентични объркващи текстове по
отношение единните ставки и
формирането на непреките разходи по 7.2.Текстовете за единната ставка и
двете програми. Най-удачно е непреките разходи са прецизирани.
същите да бъдат описани към
общите категории на разходите
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
допустими за
процедурата;

финансиране

Приема/ Не приема
Мотиви
но

8. Стр. 58, т. 16 „Минимален и
максимален срок за изпълнение на
проекта”: За да се създаде възможност
за наемане на безработните лица от
целевата група за период от 12 месеца,
както и за обезпечаване изпълнението
на други планирани дейности, е
подходящо
крайния
срок
за
изпълнението на проекти, да се
удължи;

8. Приема се. ОП РЧР и ОП НОИР
са
предприели
необходимите
действия за удължаване срока на
процедурата до 31 декември 2020 г.

9. Коментарът касае изпълнението
9. Стр. 69, т. 22.2. „Условия, на проектите.
приложими към изпълнението на
проекта, след подписване на
договора за директно предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ”: Предвидено е проектите да
се изпълняват при спазването на
Ръководство за бенефициенти по
изпълнение на договори по ОП РЧР” и
„Ръководство за изпълнение на
договори
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ по
приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР“ и
Общи условия при предоставяне на
БФП по ПО 2 и ПО 3 от ОП НОИР. С
оглед интегрирания характер на
процедурата и за улесняване на
потенциалните бенефициенти е
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

удачно двата Управляващи органа
да
разработят
съвместно
Ръководство за изпълнението на
проектите, а не всеки от тях да
реферира към свои документи,
които е възможно да вменяват
както повтарящи се, така и
различни по срокове процедури за
докладване и др.
III.
Коментари по проект на
документи за кандидатстване и Раздел III.
информация:
1.Приложението
фигурира
в
1. Необходимо е Приложение VIII: списъка с документи – стр. 70, т.
Детайлна разбивка на разходите по 23.1 Приложения към момента на
ОП НОИР да се съобрази с кандидатстване по ОП РЧР и ОП
текстовете
на
Условията
за НОИР,
Приложение
VIII.
кандидатстване
указващи,
че Приложението е съобразено като е
разходите за екип по проекта се видно, че има такива разходи. В
формират като непреки разходи чрез детайлната разбивка на разходите
единна ставка. В
допълнение, по ОП НОИР е отразено, че
Приложението не фигурира в разходите за екипа за управление на
списъка на документите, които се проекта се формират като единна
подават на етап кандидатстване и ставка от преките разходи.
поради това не е ясна ролята му;
2.
Таблица
интегрираното
предложение:

за

оценка
на
проектно

2.1. Декларациите по т. 3, т. 4 и т. 5 и 2.1. Приема се. Текстовете са
изискванията към Решението на коригирани.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
Общинския съвет по т. 9 от
критериите
за
административно
съответствие следва да се съобразят с
номерацията на декларациите и
съответстващите им текстове от
Условията за кандидатстване;
2.2. Необходимо е да се заличи един от
критериите
за
оценка
на
допустимостта по т. 33 и т. 37, които
имат
идентично
съдържание
изискващо проверка на описанието на
механизма за участие на общността в
изпълнението и мониторинга на
дейностите по проекта;
2.3. От приложената таблица за
оценка на техническо и финансово
качество на проекта, не е ясно как
ще се осъществява оценката му чрез прилагане на точкова система
или друго.

12

Община Завет

17.02.2018

Приема/ Не приема
Мотиви
2.2 Приема се. Текстовете са
коригирани.

2.3
При
процедурите
на
директно предоставяне оценката на
проектното предложение е с „ДА“ –
когато критерият е изпълнен и „НЕ“
– когато не е изпълнен.

Във връзка с ваше писмо с изх.№910424/06.02.2018, изпращаме на вашето
внимание следните коментари и
предложения по проекта на документи
за кандидатстване по процедура
"Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
образование" - Компонент
ОПРЧР и ОПНОИР:

1

Приема/ Не приема
Мотиви
по

1. Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР
са
предприели
1.
Предлагаме крайната дата за
необходимите
действия
за
изпълнение на проектите да бъде 31
удължаване срока на процедурата
декември 2020 година, а не 31.12.
до 31 декември 2020 г.
2019 година.
Основание: Имайки предвид, че ще се
работи с хора, социално изключени и
демотивирани за социална активност,
проектните екипи имат нужда от
достатъчно време за провеждане на
проектни дейности за персонална
трансформация и групово/общностно
развитие, необходими за постигането
на общата и специфична цели на
процедурата. Краткото време за
изпълнение може да фокусира
вниманието единствено и само към
отмятане на дейностите, вместо да се
търсят ефекти и въздействия.
2.
Предлагаме включването на
дейности от направление 4 по ОПРЧР 2. Не се приема. Дейностите, които
също да има задължителен, а не само имат задължителен характер са
посочени в образеца на операцията
препоръчителен характер
и са одобрени от КН на ОП РЧР. На
Основание: Дискриминацията към базата на идентифицираните нужди
ромите все повече се докладва като и проблеми, всяка община следва да
основна бариера за интеграцията им. В прецени
необходимостта
от
подкрепа на това твърдение говорят включването на дейности от
резултати от множество проучвания Направление IV. „Развитие на
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
на Агенцията за основни права на ЕК, местните общности и преодоляване
както и резултатите от Обществена на негативните стереотипи”.
консултация относно оценката на
Рамката на ЕС за национални
стратегии за интеграция на ромите до
2020 г., проведена от ЕК от 19 юли до
25 октомври 2017 г. Това последно
проучване на ЕК ясно показва, че 96%
от участниците в консултацията
намират дискриминацията за основна
причина за изключването на ромите.
Същото изследване потвърждава, че
ромите продължават да бъдат в
неравностойно
положение
в
обществото
поради
множество
причини,
по-специално
поради
дискриминация
и
отрицателни
нагласи на мнозинството, ограничен
политически ангажимент и липса на
участие на ромите в разработването на
мерки за приобщаване
3.
Приема се. В т. 11. Дейности,
3.
Предлагаме
да
се
допустими за финансиране от
конкретизират
допустимите
Условията
за
кандидатстване,
дейности
по
Направление
4
изброените дейности са посочени,
„Развитие на местните общности и
като примерни.
преодоляване
на
негативните
стереотипи” на ОПРЧР
Основание:
Сега
посочените
допустими дейности по направление 4
в Условията за кандидатстване по
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

процедурата са по-скоро общи
дефиниции на цели, а някои откровено
допринасят за утвърждаване на
стереотипи и предразсъдъци към
ромите, вместо да ги преодоляват напр. дейности по т.2 „Подкрепа за
провеждане
на
целенасочени
превантивни дейности за недопускане
и
предотвратяване
на
противообществени
прояви
и
правонарушения с оглед подобряване
на обществения ред“. Това изречение
трябва да бъде премахнато. Развитие
на местните общности означава добре
структурирана и систематизирана
работа за положителна промяна в
живота на общността, а не изпълнение
на хаотични, несвързани дейности и
мерки. Това е направлението, което ще
осигури в най-голяма степен да се
реализира целта за участие на
общността
в
изпълнението
и
мониторинга не само на дейностите по
конкретния проект, а ще изгради
трайни
нагласи
във
всички
заинтересовани
страни
за
понататъшно ангажиране с процесите на
интегриране на уязвимите групи и
общности.
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Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

В този смисъл, по това направление е
нужно в Условията за кандидатстване
да се посочат конкретни допустими
дейности в следните линии:
а)
Дейности за активизиране и
организиране на общността за
идентифициране на общи проблемни
въпроси,
адресирането
и
разрешаването им в партньорство с
местните власти;
b)
Дейности за изграждане на
капацитет за участие в местния
консултативен процес и в процесите
на вземане на решения;
c)
Дейности за развитие
общностноотговорно лидерство;

на

d)
Дейности за засилване
демократичните
принципи
процедури в общността;

на
и

e)
Дейности за изграждане на
мрежи
и
насърчаване
на
сътрудничеството и колаборацията с
другите местни общностни;
f)
Дейности за промоция на
етническата култура на ромите и на
културното разнообразие в местната
общност;
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

g)
Изграждане на капацитет за
интеркултурна
комуникация
на
служители
и
специалисти,
обслужващи и ромско население;
h)
Обучение и назначаване на
общностен работник за прилагане на
подход за развитие на общността;
i)
Създаване на център за
развитие на общността или други
местни подкрепящи структури с
нископрагови
дейности
за
насърчаване на самоорганизацията и
обществената
ангажираност
на
общностните членове;
4. Приема се. В т. 12.3 Допустими
4.
Предлагаме в допустими разходи по ОП РЧР е добавена т. III
разходи по ОПРЧР към разходи за “Разходи за материални активи“ в
материали да се допускат и разходи размер до 5% от преките допустими
разходи.
за оборудване и обзавеждане
5. Не се приема. Съгласно
5.
Имайки
предвид одобреният от КН на ОП РЧР
ограничението на ОПРЧР за образец на операцията, разходите
недопустимост
на
строително- по правилата на ЕФРР (за ремонт)
монтажни работи (СМР), силно са недопустими.
препоръчваме да се допускат такива
разходи.
Основанието ни за предложенията по
т.5 и 6 се дължи на необходимостта от
осигуряване на средства, с които
общините да могат да създават
подкрепящи
структури
с
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№

Физическо/Юридическо
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

нископрагови дейности, за които е
необходимо
осигуряването
на
подходящи помещения в самите
ромски общности. Такива структури
са нужни, за да може да се осигури
лесен
достъп
за
наймаргинализираните
общностни
членове, които трудно излизат извън
пределите на кварталите си и за които
е нужно обществено място, в което те
да се подготвят за достъп до
съществуващите основни услуги.
6.
Предлагаме
към
допустимите дейности по ОПНОИР
да се включи и дейност „Подобряване
на образователната среда в училища с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства“
Основание: В момента съществуват
стотици училища, особено в помалките
населени
места,
с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства, които няма
къде да бъдат изведени, поради
наличието на единствено училище. В
допълнение, всички сме наясно, че
образователната
среда
в
сегрегираните училища, обхванали
мнозинството от децата, е много лоша
почти навсякъде, а извеждането на

3.
Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на програмата на
Четвъртото заседание през юни
2016 г. Дейностите са обсъждани на
съвместно заседание на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите към КН на
ОП РЧР. Дейностите целят
намаляване на сегрегираните по
етнически
признак
учебни
заведения,групи, паралелкии /или
най-вече извеждане на ромските
деца и ученици от тях и
включването
им
в
учебни
заведения, групи, паралелки за
интегрирано
обучение.
Така
посочените училища са именно
допустимите по дейностите и са в
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
учениците от тях е „тунел без изход“,
поне в обозримо бъдеще. Затова,
абсолютно нужно е да започнат
инвестиции за подобряване на
образователната среда и в тях, наред с
приемащите училища, в които в
крайна сметка се извеждат много помалък брой деца от етническите
малцинства. А и така е напълно
възможно да бъде постигнато
привличане
на
ученици
от
мнозинството
в
сегрегираните
училища и съответно високо ниво на
интегрирано обучение, каквито са
целите на процедурата.
7.
Предлагаме към дейност 6 по
ОПНОИР
„Осигуряване,
при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи
или
получили
международна
закрила“, освен психологическа да се
допусне и оказването на социална
подкрепа

Приема/ Не приема
Мотиви
съответствие със Стратегия за
образователна интеграция на деца и
ученици
от
етническите
малцинства (2015 – 2020).

7. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
При избора на общините за
конкретни бенефициенти чрез
процедура за подбор на концепции
те са описвали дейностите по 4те
направления и социалната подкрепа
в различните и форми е найголямата част от дейностите по ОП
РЧР.
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Физическо/Юридическо
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения
8.
В таблицата за оценка на
проектните
предложения
по
процедурата,
към
„Оценка
на
техническо и финансово качество“, т.2
„Съответствие“,
подточка
2.2.
„Нуждите на целевите групи са
идентифицирани“
силно
препоръчваме да се добави „Нуждите
на целевите групи са идентифицирани,
анализирани и приоритизирани“.
Така ще се оценява не просто
наличието на лист с изброени нужди
(или
проблеми),
а
дали
кандидатстващите екипи са наясно с
причините, факторите, условията,
които са довели до изброените нужди.

13

Община Лясковец

16.02.2018

Приема/ Не приема
Мотиви
8. Приема се частично. В т. 16.7.
„Описание на целевата група по ОП
РЧР“
от
Формуляра
за
кандидатстване е посочено, че
следва да бъде направен анализ на
нуждите на целевите групи. В
Таблицата за оценка критерият е
допълнен, както следва – „Нуждите
на
целевите
групи
са
идентифицирани и анализирани“.
По отношение на приоритизацията,
препоръката не се приема, тъй като
съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията не са
определени приоритетни целеви
групи. Анализ на нуждите на
целевите групи би следвало да
изведе приоритетните нужди, по
които
бенефициентите
да
разработят проектите си според
техните възможности.

Във връзка с ваше писмо е изх.
№ 9104-24 / 06.02.2018 г. и наш вх. №
ХД-03-701/07.02.2018,
относно
предложения и възражения по проект
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

на документи за кандидатстване по
процедура
чрез
директно
предоставяне
ла
безвъзмездна
финансова
помощ
„Социалноикономическа интеграция на уязвими
групи.
Интегрирани
мерки
за
подобряване
на
достъпа
до
образование”-Компонент
1,
Ви
предоставям следните предложения
и/или възражения по проекта на
документация, както следва:
1.
По отношение на
удължаване на крайния срок за
изпълнение на дейностите по
проекта: Предвиденият краен срок от
31 декември 2019 г, е твърде
скорошна фона на това, че тепърва
започва кандидатстването. Не е
възможно постигането на реални
резултата в рамките на една година.
Предлагаме удължаване на крайния
срок поне с още една година до края
на 2020 г. за проекта, които стартират
през 2018 г.
2.
Да
отпадне
заложеното на стр. 21 ограничение
no OП НОИР “Едно юридическо
лице с нестопанска цел може да
участва в качеството си на
партньорска организация в рамките

1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР са предприели необходимите
действия за удължаване срока на
процедурата до 31 декември 2020 г.

2. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
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Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
само
на
едно
проектно
предложение”
Посоченото
ограничение не е основателно. Някои
организации имат национален обсег
на дейност, известни са с качеството
си на работа и са желан партньор от
повече от една община. Няма причина
организациите да бъдат ограничени
до партньорство само в една община.
Посоченото ограничение нe е
заложено в Критериите за избор на
операция, както и в Обявата и
Насоките за интегрирани концепции
(публикувани на 10.11.2016 г.).
Недопустимо е на този етан да се
въвежда но по рестриктивно условие.
Вместо това предлагаме да има
изискване НПО, които са партньор в
повече от една община, да докажат
административен
капацитет
за
партньорство.
3.
Да се допълнят като
допустими разходи по ОПРЧР за
ремонт на помещения, както u за
закупуване
на
оборудване
и
обзавеждане в случаите, когато са
пряко свързвани с помещения за
подобряване достъпа до заетост и
подобряване достъпа до социални и
здравни услуги, като се постави
ограничение до 10 % . Предложените
разходи са допустими разходи по

Приема/ Не приема
Мотиви
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.
3.Приема се частично. В т. 12.3
Допустими разходи по ОП РЧР е
добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими.
85

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

правилата
на
ЕСФ,
съгласно
разпоредбите та ЗУСЕСИФ и
действащите
подзаконови
нормативни актове на Министерския
съвет, които че противоречат на
Закона (ПМС № 189/28.07.2016 г.).
4.
Да
бъде
предоставена
възможност за покриване - при
доказана необходимост - на такси за
детска градина; такава възможност е
загатната в писмо № 025Т -86 /
20.03.2017 от Добринка Кръстева от
ЦКЗ и следва да бъде развита.

5.
Да
бъде
преосмислено
ограничението, с цел недопускане на
двойно финансиране, кандидатите по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по

4.Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“
5.Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения
операции
BG05M2OP001-3.001
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовката на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила” по ОП НОИР, с оглед на
тона, че част от проектите вече
приключиха.

Приема/ Не приема
Мотиви
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
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14

17.02.2018
Деян Колев,
Председател на ЦМЕДТ
„Амалипе”

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

По повод на работния вариант на
документи за кандидатстване до
интегрираната процедура „Социалноикономическа
интеграция”,
съфинансирана от ОПРЧР и ОПНОИР
отправяме следните предложения и
коментари:
1. Настояваме категорично да
отпадне заложеното на стр. 21
ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска
организация
в
рамките само на едно проектно
предложение.”
Посоченото
ограничава
възможността
на
общините да изберат най-подходящия
за тях партньор. Ограничението е

1. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
напълно
неоснователно.
Някои
организации имат национален обсег
на дейност, известни са с качеството
си на работа и са желан партньор от
повече от една община.
Тъй като ЦМЕДТ „Амалипе” е
партньор на няколко общини с
одобрени концепции, държим да
подчертаем,
че
понастоящем
организацията работи с 240 училища,
разполага с 64 работещи на трудов
договор
служители,
които
са
ситуирани в 17 общини. Работим от
години в общините, които ни избраха
за партньор по интегрираната
операция и сме спечелили тяхното
доверие. Няма причина организацията
да бъде ограничавана до партньорство
само в една община.

Приема/ Не приема
Мотиви
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
недискриминация
на
всички
организации.

Освен това, посоченото ограничение
не е заложено в Критериите за избор
на операция, както и в Обявата и
Насоките за интегрирани концепции
(публикувани на 10.11.2016 г.).
Недопустимо е на този етап да се
въвежда ново рестриктивно условие.
Вместо това предлагаме да има
изискване НПО, които са партньор в
повече от една община, да докажат
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

административен
капацитет
за
реализиране на заложените дейности.
2. Предлагаме да бъде по-ясно
разписано, че дейностите по
ОПНОИР не попадат под режима за
държавни
помощи
за
организациите,
които
нямат
стопанска дейност или тя е ясно
разграничена от не-стопанската:
текстът от стр. 55 на Условията за
кандидатстване не е експлицитнокатегоричен;
3. Настояваме дейностите по
направление „Развитие на местните
общности и преодоляване на
негативните
стереотипи”:
включените дейности са с неикономически характер и прилагането
на режима с минималните държавни
помощи към тях е необосновано. В
същото време то би ограничило силно
участието на качествени НПО, които
вече са достигнали границата от 391
000 лв.

2. Приема се за сведение. Режимът
за държавни помощи е съгласуван с
МФ. За дейностите по ОП НОИР
МФ е изразило положително
становище – писмо на МФ № 04-131/10.01.2018 г. като сме добавили
текстове за проверка на държавните
помощи и при етапа на изпълнение
на проектите.
3.Не
се
приема.
Съгласно
одобреният от КН на ОП РЧР
образец на операцията, всички
дейности са с икономически
характер
и
представляват
минимална помощ по отношение на
партньорите, различни от общини.

4.Приема се. ОП РЧР и ОП НОИР са
необходимите
4. Удължаване на крайния срок за предприели
изпълнение на дейностите по действия за удължаване срока на
проекта: Предвиденият краен срок от процедурата до 31 декември 2020 г.
31 декември 2019 г. е твърде скорошен
на фона на това, че тепърва започва
кандидатстването. Не е възможно
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

постигането на реални резултати в
рамките на една година. Предлагаме
удължаване на крайния срок поне с
още една година до края на 2020 г. за
проекти, които стартират през 2018 г.;
5. Да бъдат признати за допустими
разходите за леки ремонти на
помещения, които ще
бъдат
използвани за дейностите по
проекта, както и за техника /
обзавеждане в размер на 5 -10 %:
този тип разходи не само са
необходими, но и силно желани от
общините;
6.Да бъде предоставена възможност
за покриване – при доказана
необходимост – на такси за детска
градина: такава възможност е
загатната в писмо 0251-86 / 20.03.2017
от Добринка Кръстева от ЦКЗ и следва
да бъде развита;

5.
Приема се частично. В т.
12.3 Допустими разходи по ОП РЧР
е добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими.
6. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“
91

№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
7. Да бъде отменено ограничението
„С цел недопускане на двойно
финансиране,
кандидатите
по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M2OP001-3.001
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила“ по ОП НОИР.”: с оглед на
това, че част от проектите вече
приключиха.
Целесъобразно
е
ограничението да бъде запазено
единствено за проектите, които са в
процес на реализация.

Приема/ Не приема
Мотиви
7. Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

15

Община Каспичан

Дата на
получаване

19.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

Във връзка с Ваше писмо с изх. №
9104-24/06.02.2018г., наш вх. № 04-0013/08.02.2018г., отправяме следните
коментари и предложения:
1. Приема се. ОП РЧР и ОП
1.
Удължаване на крайния срок
НОИР
са
предприели
за изпълнение на дейностите по
необходимите
действия
за
проекта:
удължаване срока на процедурата
Предвиденият краен срок от 31 до 31 декември 2020 г.
декември 2019 г. е твърде скорошен на
фона на това, че тепърва започва
кандидатстването. Не е възможно
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

постигането на реални резултати в
рамките на една година. Предлагаме
удължаване на крайния срок поне с
още една година до края на 2020 г. за
проекти, които стартират през 2018 г.
2.
Да отпадне заложеното на стр.
21 ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска организация в рамките
само на едно проектно предложение.”
Посоченото
ограничение
не
е
основателно. Някои организации имат
национален
обсег
на дейност,
известни са с качеството си на работа
и са желан партньор от повече от една
община.
Няма
причина
една
организация да бъде ограничавана до
партньорство само в една община.
Посоченото
ограничение
не
е
заложено в Критериите за избор на
операция, както и в Обявата и
Насоките за интегрирани концепции
(публикувани на 10.11.2016 г.)
Недопустимо е на този етап да се
въвежда ново рестриктивно условие,
вместо това предлагаме да има
изискване НПО, които са партньор в
повече от една община, да докажат

2. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
административен
партньорство.

капацитет

Приема/ Не приема
Мотиви
за недискриминация
на
всички
организации.

3.
Да
бъдат
признати
за
допустими разходите за ремонт на
помещения, както и за техника /
обзавеждане в размер на 5 -10 %.

4.
Да
бъде
предоставена
възможност за покриване - при
доказана необходимост - на такси за
детски градини.

3.Приема се частично. В т. 12.3
Допустими разходи по ОП РЧР е
добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими.
4. Не се приема. При обсъждане на
критериите на операцията по ОП
НОИР аргументите на УО на
програмата са: „Правилата за
определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“

5.
Да
бъде
преосмислено 5. Приема се. УО на ОП НОИР е
ограничението „С цел недопускане на предприел действия изискването,
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
двойно финансиране, кандидатите по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M20P001-3.001
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила“ по ОП НОИР, с оглед на това,
че част от проектите вече приключиха.

Приема/ Не приема
Мотиви
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

16

Община Гулянци

Дата на
получаване

20.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

Във връзка с Ваше писмо Изх. № 910424 от 06.02.2018 г. Община Гулянци
прави
следните
коментари
и
предложения по пакета документи за
кандидатстване по интегрираната
операция ОПРЧР/ ОПНОИР:
1.
Удължаване на крайния срок
за изпълнение на дейностите по
проекта: Предвиденият краен срок от
31 декември 2019 г. е твърде скорошен
на фона на това, че тепърва започва
кандидатстването. Не е възможно
постигането на реални резултати в

1. Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР
са
предприели
необходимите
действия
за
удължаване срока на процедурата
до 31 декември 2020 г.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

рамките на една година Предлагаме
удължаване на крайния срок поне с
още една година до края на 2020 г. за
проекти, които стартират през 2018 г.;
2.
Да отпадне заложеното на стр.
21 ограничение по ОПНОИР „Едно
юридическо лице с нестопанска цел
може да участва в качеството си на
партньорска организация в рамките
само на едно проектно предложение.”
Посоченото
ограничение
не
е
основателно. Някои организации имат
национален
обсег
на дейност,
известни са с качеството си на работа
и са желан партньор от повече от една
община. Така например партньорът
ЦМЕДТ „Амалипе” работи с 240
училища, разполага с над 60 работещи
на трудов договор служители, които са
ситуирани в над 15 общини. Няма
причина организацията да бъде
ограничавана до партньорство само в
една община.
Посоченото
ограничение
не
е
заложено в Критериите за избор на
операция, както и в Обявата и
Насоките за интегрирани концепции
(публикувани на 10.11.2016 г.).
Недопустимо е на този етап да се
въвежда ново рестриктивно условие.

2. Приема се. В т.10 „Допустими
партньори“ от Условията за
кандидатстване изискването, че
едно НПО може да участва като
партньор само в едно проектно
предложение за дейностите по ОП
НОИР отпада. В т.10.2 от
Условията за кандидатстване е
добавено
изискване
за
организациите, партньори в повече
проектни предложения, да докажат
и оперативен капацитет на мястото
на изпълнение на проекта, което е и
критерий за оценка в случай на
партньорство на една организация в
повече проектни предложения. Още
повече допустимо е едно НПО да
бъде партньор за дейности и по
двете програми в един проект,
което допълва ползването на
експертизата и капацитета на НПО.
Партньорите се избират
чрез
публична и прозрачна процедура за
избор, гарантираща свободна и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност
и
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
Вместо това предлагаме да има недискриминация
на
всички
изискване НПО, които са партньор в организации.
повече от една община, да докажат
административен
капацитет
за
партньорство.
3.
Да
бъдат
признати
допустими разходите за ремонт
помещения,
както
и
техника/обзавеждане в размер на
10%

за
на 3.Приема се частично. В т. 12.3
за Допустими разходи по ОП РЧР е
5- добавена т. III “Разходи за
материални активи“ в размер до 5%
от преките допустими разходи.
Съгласно одобреният от КН на ОП
РЧР образец на операцията,
разходите по правилата на ЕФРР (за
ремонт) са недопустими.
4.
Да
бъде
предоставена
възможност за покриване - при 4. Не се приема. При обсъждане на
доказана необходимост — на такси за критериите на операцията по ОП
детска градина: такава възможност е НОИР аргументите на УО на
загатната в писмо 0251-86 / 20.03.2017 програмата са: „Правилата за
г. от Добринка Кръстева от ЦКЗ и определяне размера на таксите за
детски градини се определят от
следва да бъде развита;
местните администрации. УО на
ОП НОИР счита, че не е
целесъобразно
с
европейски
средства да се осъществява
заместващо
финансиране
за
провеждане на национални и
местни политики, още по-малко за
целева група, която е определена по
етнически признак.“
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
5.
Да
бъде
преосмислено
ограничението „С цел недопускане на
двойно финансиране, кандидатите по
настоящата операция следва да
включват като партньори училища и
детски градини, които не са
финансирани
(включително
в
качеството им на партньори) по
операции
BG05M20P001
-3.001
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002 „Образователна
интеграция
на
учениците
от
етническите
малцинства
и/или
търсещи или получили международна
закрила“ по ОП НОИР.”: с оглед на
това, че част от проектите вече
приключиха.

Приема/ Не приема
Мотиви
5. Приема се. УО на ОП НОИР е
предприел действия изискването,
че кандидатите по настоящата
операция следва да включват като
партньори училища и детски
градини, конто не са финансирани
(включително в качеството им на
партньори)
по
операции
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното възпитание и
подготовка
на
деца
в
неравностойно
положение“
и
BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила“
да отпадне и се замени със
следното: Конкретни бенефициенти
и партньори, които изпълняват
проекти
по
процедури
BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на
учениците
от
етническите
малцинства и на учениците,
търсещи
или
получили
международна
закрила“
и
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за
предучилищното образование и
подготовка
на
деца
в
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

17

ЦКЗ

Дата на
получаване

21.02.2018

Възражения/Предложения

Колеги,
изпращам
и
няколко
коментара на ЦКЗ, голямата си част
инспирирани от оценката на идейните
концепции в етапа на предварителния
подбор. Според нас има нужда да се
постави по-ясен акцент върху смисъла
на интегрирания подход.
При процедура чрез директно
предоставяне
безвъзмездната
финансова помощ се предоставя само

Приема/ Не приема
Мотиви
неравностойно положение“ при
кандидатстване по настоящата
операция следва да опишат как ще
се разграничават и надграждат
проектите, с цел избягване на
двойно
финансиране,
ако
проектите се застъпват в периода на
изпълнение.
Кандидатите и техните партньори
трябва да имат предвид, че при
попълване на декларациите –
Приложение I и Приложение II,
следва
да
декларират,
че
„дейностите,
за
които
кандидатствам не са финансирани
по друг проект, програма или
каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния
бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.“

Не се приема. Общините в Р
България
са посочени като
конкретни бенефициенти в ОП
РЧР, а в образеца на операцията,
одобрен от КН на ОП РЧР е
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения
на кандидат, посочен в съответната
програма или в документ, одобрен от
комитета
за
наблюдение
на
програмата
като
конкретен
бенефициент за съответната дейност
(Чл. 43, ал. 1, ЗУСЕСИФ)– съгласно
информацията, с която разполагаме,
общините, избрани от МГ се посочени
поименно единствено в Насоките –
следва да се уточни.
Във връзка с осигуряване на
интегриран подход с оглед решаване
на идентифицираните проблеми, на
етап оценка на идейни концепции
имаше изискване за задължително
включване на дейности от поне по 3 от
направленията – предлагаме този
подход да се запази и в насоките.
За реализацията на планирания
интегриран подход за използване на
средствата ЕСИФ са необходими
допълнителни усилия за установяване
на адекватни партньорства и успешно
съчетаване на интеграционните мерки
на ниво предлагане или на ниво
ползвател – работа с едни и същи хора,
семейства
или
общности
едновременно за трудова заетост,
справяне със здравословни проблеми,
осигуряване на социално подпомагане

Приема/ Не приема
Мотиви
описана
процедурата
на
предварителен
подбор,
която
следва да селектира, конкретните
общини, които ще получат
подкрепа по настоящата процедура.

- Не се приема. По ОП РЧР
изискването за задължителните
дейности, които следва да бъдат
включени във всяко проектно
предложение са определени в
образеца на операцията и са
одобрени от КН на ОП РЧР.
- Приема се. Включени са
допълнителни текстове в т 6. Цели
на предоставяната безвъзмездна
финансова помощ по процедурата и
очаквани резултати от Условията за
кандидатстване.
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

и ползване на необходими услуги. за
да се гарантира устойчивост на
интегрираните мерки. Следва да се
наблегне
на
важността
на
партньорствата, не само за целите на
конкретните проекти, но и като
изграждане на модел за съвместно
решаване на комплексните проблеми
на целевите групи – предлагаме
текстове с този смисъл да бъдат
включени в насоките, напр. в частта за
целевите групи, както и при
изискванията
към
планираните
партньорства.
В т. 10 е записано, че всеки
партньор трябва да е избран чрез
процедура – това ще важи ли и за
детските градини и училищата (при
оценката на концепциите от УО на
ОПНОИР уточниха, че за тях този
избор не важи) – не става ясно.

Надграждане на съществуващи
услуги – предвидено е в допустимите
дейности на ОПНОИР. Според нас
трябва по-категорично да се каже, че е
за предпочитане да се надграждат или

- Приема се. В т.10 от Условията за
кандидатстване за дейностите по
ОП НОИР е пояснено, че „в
случаите на партньорство на
общината с училищата и детските
градини общината следва да покани
училища и детски градини,
заинтересовани от участие в
проекта на база идентифицирани и
анализирани нужди като за целта
представи съответни доказателства
по преценка на кандидата“.
- В т. 11 на Условията за
кандидатстване категорично е
пояснено, че допустимите дейности
следва да се изпълняват за първи
път или да имат допълващ и/или
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

18

Община Бойчиновци

Дата на
получаване

23.02.2018

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
активират услуги, създадени по други надграждащ
ефект
спрямо
проекти, отколкото да се създават финансирани до момента програми
съвсем нови такива).
в областта на интеграцията на
децата от етническите малцинства,
финансирани
от
националния
бюджет, бюджета на ЕС и други
донорски програми. Изпълнението
на дейности за първи път се отнася
за такива, които за първи път се
изпълняват в общината, детската
градината, училището и/или с тази
целева група. Надграждането и
допълващият ефект е свързано с
предходни
проекти
на
бенефициентите и партньорите за
постигане на ефект от различните
проекти, както и с интегрирания
характер на процедурата между ОП
РЧР и ОП НОИР.
Във връзка с ваше писмо с изх.№910424/06.02.2018, изпращаме на вашето
внимание следните коментари и
предложения по проекта на документи
за кандидатстване по процедура
"Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки
за
подобряване
достъпа
до
образование" - Компонент 1 по
ОПРЧР и ОПНОИР:
1.
Приема се. ОП РЧР и ОП
НОИР са предприели необходимите
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви
1.
Предлагаме крайната дата за действия за удължаване срока на
изпълнение на проектите да бъде 31 процедурата до 31 декември 2020 г.
декември 2020 година, а не 31.12.
2019 година.
Основание: Имайки предвид, че ще се
работи с хора, социално изключени и
демотивирани за социална активност,
проектните екипи имат нужда от
достатъчно време за провеждане на
проектни дейности за персонална
трансформация и групово/общностно
развитие, необходими за постигането
на общата и специфична цели на
процедурата. Краткото време за
изпълнение може да фокусира
вниманието единствено и само към
отмятане на дейностите, вместо да се
2. Не се приема. Дейностите, които
търсят ефекти и въздействия.
имат задължителен характер са
2.
Предлагаме включването на посочени в образеца на операцията
дейности от направление 4 по ОПРЧР и са одобрени от КН на ОП РЧР. На
също да има задължителен, а не само базата на идентифицираните нужди
препоръчителен характер
и проблеми, всяка община следва да
необходимостта
от
Основание: Дискриминацията към прецени
ромите все повече се докладва като включването на дейности от
основна бариера за интеграцията им. В Направление IV. „Развитие на
подкрепа на това твърдение говорят местните общности и преодоляване
резултати от множество проучвания на негативните стереотипи”.
на Агенцията за основни права на ЕК,
както и резултатите от Обществена
консултация относно оценката на
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Физическо/Юридическо
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Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

Рамката на ЕС за национални
стратегии за интеграция на ромите до
2020 г., проведена от ЕК от 19 юли до
25 октомври 2017 г. Това последно
проучване на ЕК ясно показва, че 96%
от участниците в консултацията
намират дискриминацията за основна
причина за изключването на ромите.
Същото изследване потвърждава, че
ромите продължават да бъдат в
неравностойно
положение
в
обществото
поради
множество
причини,
по-специално
поради
дискриминация
и
отрицателни
нагласи на мнозинството, ограничен
политически ангажимент и липса на
участие на ромите в разработването на
мерки за приобщаване
3.
Предлагаме
да
се
конкретизират
допустимите
дейности
по
Направление
4
„Развитие на местните общности и
преодоляване
на
негативните
стереотипи” на ОПРЧР

3.Приема се. В т. 11. Дейности,
допустими за финансиране от
Условията
за
кандидатстване,
изброените дейности са посочени,
като примерни.

Основание:
Сега
посочените
допустими дейности по направление 4
в Условията за кандидатстване по
процедурата са по-скоро общи
дефиниции на цели, а някои откровено
допринасят за утвърждаване на
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№

Физическо/Юридическо
лице подало коментара

Дата на
получаване

Възражения/Предложения

Приема/ Не приема
Мотиви

стереотипи и предразсъдъци към
ромите, вместо да ги преодоляват напр. дейности по т.2 „Подкрепа за
провеждане
на
целенасочени
превантивни дейности за недопускане
и
предотвратяване
на
противообществени
прояви
и
правонарушения с оглед подобряване
на обществения ред“. Това изречение
трябва да бъде премахнато. Развитие
на местните общности означава добре
структурирана и систематизирана
работа за положителна промяна в
живота на общността, а не изпълнение
на хаотични, несвързани дейности и
мерки. Това е направлението, което ще
осигури в най-голяма степен да се
реализира целта за участие на
общността
в
изпълнението
и
мониторинга не само на дейностите по
конкретния проект, а ще изгради
трайни
нагласи
във
всички
заинтересовани
страни
за
понататъшно ангажиране с процесите на
интегриране на уязвимите групи и
общности.
В този смисъл, по това направление е
нужно в Условията за кандидатстване
да се посочат конкретни допустими
дейности в следните линии:
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а)
Дейности за активизиране и
организиране на общността за
идентифициране на общи проблемни
въпроси,
адресирането
и
разрешаването им в партньорство с
местните власти;
b)
Дейности за изграждане на
капацитет за участие в местния
консултативен процес и в процесите
на вземане на решения;
c)
Дейности за развитие
общностноотговорно лидерство;

на

d)
Дейности за засилване
демократичните
принципи
процедури в общността;

на
и

e)
Дейности за изграждане на
мрежи
и
насърчаване
на
сътрудничеството и колаборацията с
другите местни общностни;
f)
Дейности за промоция на
етническата култура на ромите и на
културното разнообразие в местната
общност;
g)
Изграждане на капацитет за
интеркултурна
комуникация
на
служители
и
специалисти,
обслужващи и ромско население;
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h)
Обучение и назначаване на
общностен работник за прилагане на
подход за развитие на общността;
i)
Създаване на център за
развитие на общността или други
местни подкрепящи структури с
нископрагови
дейности
за
насърчаване на самоорганизацията и
обществената
ангажираност
на
общностните членове;
4.
Предлагаме в допустими
разходи по ОПРЧР към разходи за
материали да се допускат и разходи
за оборудване и обзавеждане
5.
Имайки
предвид
ограничението на ОПРЧР за
недопустимост
на
строителномонтажни работи (СМР), силно
препоръчваме да се допускат такива
разходи.

4. Приема се. В т. 12.3 Допустими
разходи по ОП РЧР е добавена т. III
“Разходи за материални активи“ в
размер до 5% от преките допустими
разходи.
5. Не се приема. Съгласно
одобреният от КН на ОП РЧР
образец на операцията, разходите
по правилата на ЕФРР (за ремонт)
са недопустими.

Основанието ни за предложенията по
т.5 и 6 се дължи на необходимостта от
осигуряване на средства, с които
общините да могат да създават
подкрепящи
структури
с
нископрагови дейности, за които е
необходимо
осигуряването
на
подходящи помещения в самите
ромски общности. Такива структури
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са нужни, за да може да се осигури
лесен
достъп
за
наймаргинализираните
общностни
членове, които трудно излизат извън
пределите на кварталите си и за които
е нужно обществено място, в което те
да се подготвят за достъп до
съществуващите основни услуги.
6.
Предлагаме
към
допустимите дейности по ОПНОИР
да се включи и дейност „Подобряване
на образователната среда в училища с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства“
Основание: В момента съществуват
стотици училища, особено в помалките
населени
места,
с
преобладаващ брой ученици от
етнически малцинства, които няма
къде да бъдат изведени, поради
наличието на единствено училище. В
допълнение, всички сме наясно, че
образователната
среда
в
сегрегираните училища, обхванали
мнозинството от децата, е много лоша
почти навсякъде, а извеждането на
учениците от тях е „тунел без изход“,
поне в обозримо бъдеще. Затова,
абсолютно нужно е да започнат
инвестиции за подобряване на

6.Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на програмата на
Четвъртото заседание през юни
2016 г. Дейностите са обсъждани на
съвместно заседание на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите към КН на
ОП РЧР. Дейностите целят
намаляване на сегрегираните по
етнически
признак
учебни
заведения, групи, паралелки и /или
най-вече извеждане на ромските
деца и ученици от тях и
включването
им
в
учебни
заведения, групи, паралелки за
интегрирано
обучение.
Така
посочените училища са именно
допустимите по дейностите и са в
съответствие със Стратегия за
образователна интеграция на деца и
ученици
от
етническите
малцинства (2015 – 2020).
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образователната среда и в тях, наред с
приемащите училища, в които в
крайна сметка се извеждат много помалък брой деца от етническите
малцинства. А и така е напълно
възможно да бъде постигнато
привличане
на
ученици
от
мнозинството
в
сегрегираните
училища и съответно високо ниво на
интегрирано обучение, каквито са
целите на процедурата.
7.Предлагаме към дейност 6 по
ОПНОИР
„Осигуряване,
при
необходимост, на психологическа
подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи
или
получили
международна
закрила“, освен психологическа да се
допусне и оказването на социална
подкрепа

7. Не се приема. Дейностите по
операцията от ОП НОИР са
одобрени от КН на Четвъртото
заседание през юни 2016 след
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
При избора на общините за
конкретни бенефициенти чрез
процедура за подбор на концепции
те са описвали дейностите по 4те
направления и социалната подкрепа
в различните и форми е найголямата част от дейностите по ОП
РЧР.

8. Не се приема. Дейностите по
8.
Предлагаме към дейност 7 операцията от ОП НОИР са
„Подкрепа на ученици от етническите одобрени от КН на Четвъртото
малцинства за продължаване на заседание през юни 2016 след
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Възражения/Предложения
образованието в гимназиален етап и за
успешно завършване на средно
образование“ да се допълни „и
насочване към висше образование“.

Приема/ Не приема
Мотиви
съвместни заседания на ТРГ СОП
по ОП НОИР и подкомитет за
интеграция на ромите по ОП РЧР.
Предлаганата редакция не променя
дейността,
т.к.
успешното
завършване на средно образование
за всички ученици обхваща
насочване и към ВО при желание от
тяхна страна като една от
възможностите за реализация след
завършено средно образование.

9. Приема се. Таблицата за оценка е
9. В таблицата за оценка на проектните коригирана.
предложения по процедурата, към
„Оценка за допустимост“ т.33 и т.37 се
отнасят за един и същ критерии.
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