Въпроси и разяснения относно изготвяне на Насоки за кандидатстване по процедури финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови
стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие
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Въпрос на МИГ
Допустимо ли е оборудване на ученическа
кухня/столова
към мярка 3.9 на
стратегията?
(бел.: Мярката е
с
финансиране по ОПНОИР)

Разяснения на УО на ОПНОИР
Съгласно одобрената стратегия на Вашия МИГ мярка 3.9. с финансиране от ОП НОИР включва
допустими дейности, които са част от допустимите дейности по операция „Осигуряване на достъп
до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, одобрена
от КН на ОП НОИР за подхода ВОМР на заседание, проведено на 25.11.2016 г.
В Стратегията за ВОМР на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” заложените дейности
по мярка 3.9 са:
- Дейности за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване за нуждаещите
се училища, осигуряване на консумативи, материали, техника за занимателни, развлекателни,
спортни, библиотечни и ИКТ дейности;
- Дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, като транспорт
и хранене, където е приложимо;
- Дейности за насърчаване на родителите като преки участници в образователния и възпитателния
процес на подрастващите;
- Дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо
маргинализираните групи;
- Дейности за съвместни инициативи за различните етноси за предотвратяване отпадането от
предучилищното, училищното и професионалното образование.
Ако оборудване на ученическа кухня/столова попада в някои от тези дейности, то оборудването е
допустимо, съответно ако не попада в някоя от тези дейности, съответното оборудване е
недопустимо.
От така разписаните дейности първата и донякъде втората дейност предполагат допустимост на
оборудване за кухня/столова в училище, като това оборудване би било допустимо, ако е
необходимо за изпълнението на дейност по проекта.
Всички разходи за оборудване и Разходите за оборудване и обзавеждане следва да са за активи под прага на същественост
обзавеждане трябва да са под прага на съгласно критерии за подбор на операция „Осигуряване на достъп до качествено образование в
съществен минимум, съобразен с този на: малките населени места и в трудно достъпните райони“, одобрена от КН на ОП НОИР за подхода
- на национално ниво или
ВОМР на заседание, проведено на 25.11.2016 г. и на основание установеното в т. 14.3 „Допустими
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- на счетоводната политика на общината?
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категории разходи” от утвърдените от РУО Указания за подбор на проекти по ОП НОИР 2014-2020
г. в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР.
Съответно разходите за оборудване и обзавеждане следва да са съгласно счетоводната политика
на бенефициента – в конкретния случай община, училище или детска градина, за които се прилагат
относимите нормативни разпоредби.
Моля, имайте предвид, че съгласно ДДС 20/14.12.2004г. т.16.16.6. по отношение на компютърната
конфигурация и други подобни взаимосвързани активи, когато стойността на цялата конфигурация
надвишава минималния праг на същественост от 500 лв., съществените елементи (компютър и
монитор) се завеждат като ДМА, независимо, че тяхната индивидуална стойност може да е под
минималния праг. При прилагане праговете на същественост в стойността на актива не се включва
ДДС и други данъци.
Възможно ли е деца, изпълнявали проект Въпросът касае демаркация на процедурата по мярка 3.9 от СВОМР на МИГа с други процедури по
Твоят час, или към момента са включени в ОП НОИР, не само с проект „Твоят час“, изпълняван от МОН.
проект Твоят час, да са включени и Моля вижте Указанията на УО на ОП НОИР, Раздел. III. Специфични изисквания при изготвянето на
изпълняват дейности по Стратегията?
Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение и обявяване на процедури за предоставяне
на БФП чрез подбор на проекти т. 1. Демаркация и допълняемост за избягване на двойно
финансиране, както и съотносими текстове в самите Условия за кандидатстване – допустими
кандидати, допустими партньори, дейности и др.
Допустимо е деца, обхванати от проекти по други процедури на ОП НОИР (Твоят час) да бъдат
обхванати (да участват) в проекти по процедурата на мярка 3.9. от Вашата СВОМР, ако не участват
в същите дейности в същото време. Имайте предвид, че ако деца, участвали в едни дейности по
дадена процедура, която вече е приключила, ще участват в същите дейности в друга процедура,
която предстои да стартира, то предстоящите дейности следва да надграждат тези от
приключилата процедура, не да я дублират.
Разграничително условие при кандидатстване с проекти по стратегии за ВОМР е, че бенефициенти
и партньори, изпълняващи проекти по националните покани по процедури на ОП НОИР като
BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в
неравностойно положение“, BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“, както и
бъдещи процедури по ОП НОИР като BG05M2OP001-2.011 – „Подкрепа за успех“ и BG05M2OP0013.005 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование и интегрирана
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В Стратегията е записано максимален
размер на фин. помощ - 100 000 лв. за един
проект. Ако общините кандидатстват с два
проекта и покрият сумата от 586 750 лева,
която е за мярка 3.9, ще бъде ли одобрена
от вас като УО, тъй като индикаторите в
Стратегията към тази мярка са 4 отчетени
проекта от МИГ?
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Каква е часовата ставка за специалистите,
които ще бъдат назначени по проекта ?

процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи . Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ при кандидатстване с проекти към стратегии за ВОМР,
следва да предвидят дейности, които не съвпадат с дейностите по одобрените проекти по
горецитираните процедури, или да гарантират, че участниците от целевите групи в проектите са
различни, ако проектите се застъпват в периода на изпълнение.
Ако максималният размер на БФП е 100 000 лв. за един проект, то с два проекта не би могло да се
постигне сумата от 586 750 лв.
Обръщаме внимание, че съгласно т. 11 „Допустимост на кандидатите” от утвърдените от РУО
Указания за подбор на проекти по ОП НОИР 2014-2020 г. в изпълнение на многофондови стратегии
при прилагане на подхода ВОМР допустимите кандидати по ОП НОИР кандидатстват само с едно
проектно предложение по мярка 3.9, ИП 9.ii „Социално-икономическо интегриране на
маргинализирани общности, като например ромите ”.
УО на ОП НОИР следи само постигането на индикаторите за изпълнение и индикаторите за
резултат от ОП НОИР , заложени в стратегията за ВОМР, които са задължителни.
В зависимост от спецификата на мярката, в нея могат да бъдат включени допълнителни
индикатори за изпълнение и за резултат, като те следва да са съобразени с целевите групи и
очаквания резултат за тях и спецификата на територията, изведена от анализите и заложени в
стратегията за ВОМР. Индикаторите от СВОМР, различни от задължителните индикатори по ОП
НОИР, не се вписват в секция 8 от Формуляра за кандидатстване. МИГ ще отчита изпълнението на
специфичните за СВОМР индикатори на ниво стратегия. Специфичните за територията индикатори
се описват в секция 7. План за изпълнение/Дейности по проекта, когато е приложимо или в секция
11. Допълнителна информация, необходима за оценката на проектното предложение от
Формуляра за кандидатстване.
Отговорите ще намерите в Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР 2014-2020
г., в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода ВОМР и по-конкретно в
т.14 от Условия за кандидатстване и в Приложение XIII Стандартна таблица за допустимия размер
на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти,
съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ в сила от 01.09.2018 г.
Моля, имайте предвид, че лицата в екипа за организация и управление като ръководител проект,
координатор, счетоводител/финансист, технически сътрудник или друг, подходящ за
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управлението на проекта състав, не попадат в категорията експерти/специалисти по конкретните
допустими преки дейности. Разходите за екипа за организация и управление попадат в категория
„Непреки разходи“, (които включват разходите за организация и управление и за информация и
комуникация) като разходи за възнаграждения за екипа за организация и управление на проекта,
за командировки на този екип, за канцеларски материали и консумативи, режийни разходи за
офис (електрически ток, вода, отопление и др., наем на офис и др., необходими за управлението
на проекта. За непреките разходи се прилага единна ставка, посочена в Условия за кандидатстване
от Указанията на УО на ОП НОИР т. 14, подточка 14.3.
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