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Социален асистент и Домашен помощник

ВЪПРОС
Г-н Николай Цолов, FREE YOUTH
CENTRE, Видин:

ОТГОВОР
Уважаеми г-н Цолов,

„Допустимо ли е кандидатстване за
продължение на предоставянето на услугата
„социален асистент ” (със същите асистенти
и потребители), финансирана до този момент
по друга програма? Става дума за SANE,
която приключва.”

В насоките за кандидатстване по схемата
„Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хорадейности Социален асистент и Домашен
помощник “ е казано, че не се допуска
двойно финансиране по един проект за едни
и същи дейности. Вие можете да
кандидатствате по тази схема, но
потребителите на услугите и участниците в
проекта трябва да бъдат различни.
Уважаема г-жо Врабчева,

Г-жа Татяна Врабчева, Айтос:
„1. Ограничава ли се менюто от услуги за
дейност Социален асистент до разписаните в
ръководството на ОП РЧР или може да се
включат и други услуги, съобразно
индивидуалните потребности на
потребителя, както е разписано и в
методиката за предоставянето на услугата
Социален асистент (т.1.1.1). Тези услуги в
ръководството са посочени като част от
дейност Домашен помощник и се получава
противоречие между двата документа?

1. Съгласно насоките за кандидатстване по
настоящата схема само оценката на
потребностите на всеки потребител се
извършва от социален работник от
Дирекция „Социално подпомагане” в
съответното населено място в съответствие
с Методиката за предоставяне на услугата
„Социален асистент” в общността,
утвърдена от Изпълнителния директор на
АСП. Що се отнася до възможните
дейности по услугите Социален асистент и
Домашен помощник , то тези, изброени в
насоките са примерни и не изчерпват
всички възможни допустими дейности.

2. Какво се случва с бюджета при промяна
на българското законодателство относно
работна заплата, осигуровки, данъци, при
положение, че това е основно перо в
проектите по настоящата покана?”
Г-жа Даниела Димитрова, Плевен:

2. Договарящият орган си запазва правото
да внася промени в насоките при
настъпване на изменения в българската или
европейската нормативна уредба. Бюджетът
по даден проект е окончателен едва след
сключване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Уважаема г-жо Димитрова,

„1.Може ли една организация да
кандидатства в повече от една програма с по
един проект като водеща организация
едновременно, напр. в „Квалификационни
услуги, обучение за заети лица” и в „Грижа в
семейна среда за независимост и достоен
живот на хора с различни видове увреждания

1. В случая Вие говорите за две различни
схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, които са под различни
приоритетни направления в оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси”.
Изискването водещата организация да
може да участва като такава само в едно
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и самотно живеещи хора-дейности Социален
асистент и Домашен помощник “?

проектопредложение се отнася в рамките
само на една схема.

2. По програмата „Грижа в семейна среда....”
колко ползватели трябва да се планират за
един социален асистент и един домашен
помощник? Има ли изискуем минимум за
ползватели на услугите по един
кандидатстващ проект?”
Г-жа Л.Маринова:

2. Моля, обърнете внимание на насоките за
кандидатстване, където никъде не се
споменава за ограничение по отношение
броя на потребителите на социалните
услуги.

„1.Може ли по проекта да кандидатства едно
Физическо лице или група от няколко ФЛ,
които не притежават фирма, а са обединени
от обща идея?

1. Съгласно т.3.1.2. от Насоките за
кандидатстване по настоящата схема,
кандидатът (водеща организация и/или
партньор/и) трябва да е учреден и
регистриран в съответствие с действащото
българско или приложимото чуждестранно
законодателство. Моля, обърнете внимание
на съответния текст в Насоките за
кандидатстване.

2.Може ли по проекта да кандидатства
медицинско лице, което в собствената си
къща отглежда болни хора, които в една или
друга степен не са способни да се грижат за
себе си. И кои от изброените в списъка
документи са необходими?

2. С оглед запазване на равнопоставеността
и равните възможности на всички желаещи
да участват в настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ и съгласно
Постановление 121/31.05.2007 г. на МС, не
бихме могли да Ви дадем становище
относно допустимостта на проект или
кандидат.

3. Необходим ли е бизнес план на проекта
или изброените от агенцията документи са
достатъчни? ”
Г-н Арбен Мименов, Сатовча:

3. В т.3.2. от Насоките за кандидатстване са
изброени всички документи, които се
изискват и са Ви необходими.
Уважаеми г-н Мименов,

„В нашата администрация име звено за
разработване на проекти по отворени
програми. Имаме разработен проект за
изграждане на социален дом за възрастни
хора с увреждания, хора, настанени в
специализирани институции с възможност за
извеждане оттам, както и за деца с
увреждания, самотни възрастни хора и др, но
след като се отвори ОП РЧР не можем да
намерим място в нея. Въпросът ми е можем
ли с този наш проект след съответното
преработване да се включим в тази покана и
тази програма, моля за повече информация и

С оглед запазване на равнопоставеността и
равните възможности на всички желаещи да
участват в настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ и съгласно
Постановление 121/31.05.2007 г. на МС, не
бихме могли да Ви дадем становище
относно допустимостта на проект или
кандидат. Бихме Ви препоръчали да
обърнете внимание на Насоките за
кандидатстване по настоящата схема, които
са публикувани на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане –
www.asp.government.bg.

Уважаема г-жо Маринова,
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разяснения.”
Г-н Стилиян Иванов:

Уважаеми г-н Иванов,

„Бих искал да знам кога и къде ще се
проведат информационните дни по BG
051P001/07/5.2-01„Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотно
живеещи хора-дейности Социален асистент и
Домашен помощник “ за град София?”

Моля, следете интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане, където
ще бъде публикуван графика на
информационните дни.

ВЪПРОС
Милена Колева, София:

ОТГОВОР
Уважаема г-жо Колева:

1. Какъв ще бъде процентът на авансово
плащане?

1. Съгласно чл.6 от Постановление на МС
180/27.07.2007 г., плащанията по схемата
за безвъзмездна финансова помощ могат да
бъдат във вид на авансови, междинни и
окончателни плащания. Допустимо е
процентът на авансовото плащане да бъде
до 20 % от общата сума.

2. Какво означава, че закупуването на
оборудване ще се осъществява с/д насоките
на ОП „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика"?

2. Разходите за оборудване и ремонт са
недопустими за съфинансиране от ЕСФ,
съгласно ПМС 62/21.03.2007 г, чл.8,ал.2. В
съответствие с ПМС 180/31.07.2007 г.,чл.8
могат да се финансират по допълващ начин
дейности попадащи в обхвата на помощта
от Европейския фонд за регионално
развитие.
Разходите
за
ремонт и
оборудване са допустими по настоящата
схема (до 5 % от общата сума на
разходите) и в случая се
прилагат
детайлните правила за допустимост на
разходите по Оперативна програма
"Развитие на конкурентоспособността на
българската
икономика"
(ПМС
180/31.07.2007, чл10, ал.2).

3. Относно осигуровките – дължими ли са и
от крайните възнаграждения на
асистентите/помощниците?

3. Моля, обърнете внимание на т.3.1.5 от
Насоките за кандидатстване по настоящата
схема за безвъзмездна финансова помощ.

Габриела Аспарухова, Сдружение БАЛИЗ
– Плевен:

Уважаема г-жо Аспарухова:
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1. При запознаването ни с насоките
срещнахме изискване за "Експерт счетоводител" ? Това задължително условие
ли е, понеже ние ползваме вече няколко
години счетоводител запознат с този тип
програми /годишно оформящ
документацията на около 15 до 20 социални
асистенти /, води отчетността на
сдружението по проекти и субсидии???????

1. Моля, обърнете внимание на т.3.3. от
Насоките за кандидатстване, където са
изброени всички необходими и
задължителни подкрепящи документи и
изисквания.

2. Спецификата ни на работа е с деца и
младежи със затруднения, с високи степени
на инвалидизация, и въпроса ми е - Има ли
седмичен лимит за ползване на соц. услуга хора с 90 и над 90 с ч.п. - 20 часа седмично,
деца с 50 и над 50 с ч. п. - 16 часа - както е по
Приложение 4 от НП Асистенти на хора с
увреждания? А ако не, по какви насоки да се
водим - според нуждите, желанието и
потребностите на децата ли?

2. В насоките за кандидатстване няма
препратка към условията на Приложение 4
от Националната програма „Асистенти на
хора с увреждания”. По настоящата схема
социалните услуги за лица (вкл.деца) се
предоставят въз основа на извършена
оценка на индивидуалните потребности.

3. Как става формирането на потребителска
такса, когато става въпрос за деца / а
социалните услуги за деца са безплатни/, кои
доход се взима за определянето на таксата?

3. В т.3.1.5 от насоките за кандидатстване е
казано, че потребителите, които нямат
личен доход не заплащат такси за
предоставяните социални услуги. Децата до
16 годишна възраст не заплащат такси по
настоящата схема.

4. По кои критерии да се водим - деца до 16
години или до 18 години? От кога да ги
водим възрастни?

4. Моля, вижте отговора на въпрос 3.

5. Когато потребителите са деца,
посещаващи училище и ползващи социален
асистент, ако услугата е 4 часа- това няма да
е достатъчно за тяхното обгрижване.
Родителите са на работа по 8 часа, имаме
самотни работещи майки и т.н. - как да се
процедира в тези случаи?

5. Кандидатът по настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и чийто проект впоследствие бива
одобрен за финансиране, сам определя
методиката си на предоставяне на
социалните услуги.

6. В насоките за кандидатстване няма
6. Относно обученията на СА- от
задължителни изисквания по отношение на
методологията стана ясно, че въвеждащо
организациите, които ще провеждат
обучение може да направи и СА с практика и обученията.
стаж като социален асистент, но
последващите обучения кои има право да
провежда? Задължително ли трябва да е
сертифицирана обучителна организация или
ние можем да си наемем експерт с опит в
областта???
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7. Едни и същи физически лица не могат да
7. Когато родителят е личен асистент на
ползват едновременно услугата „Социален
детето, то има ли право на социален асистент асистент” по схемата и услугата „Личен
за няколко часа?
асистент”, финансирана по друга програма,
проект или каквато и да е друга финансова
схема.
Община Стражица: кмет - инж. Стефан Уважаеми г-н Стефанов:
Стефанов:
1. Има ли определен брой на междинните 1. Съгласно чл.6 на Постановление на МС
плащания или определен минимален или 180/27.07.2007 г., плащанията по схемата за
безвъзмездна финансова помощ могат да
максимален брой?
бъдат във вид на авансови, междинни и
окончателни плащания. Моля, запознайте се
с Приложение Е, Анекс 1 от пакета
документи за кандидатстване, които са
публикувани на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане.
2. При промяна на минималната работна
заплата, допустимо ли е завишаване на
сумата на финансовата помощ заложена в
договора?

2. Абсолютно е недопустимо завишаване на
сумата на финансовата помощ. Бюджетът
по даден проект е окончателен след
сключване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.

3. Посочените на страница 42 от Насоките
коефициенти
умножават
ли
се
по
минималната работна заплата?
Например: 180 . 1.2 = 216 лв. основна
работна заплата.

3. В т.3.1.5 от насоките за кандидатстване е
описана процедурата по определяне на
възнагражденията на социалните асистенти
и домашните помощници. Минималната
работна заплата се умножава по съответния
коефициент.

4. Трябва ли Териториалните дирекции
„Социално подпомагане” да са партньори на
Общината /като кандидат/ при условие, че
оценката на потребностите на потребителите
се извършва от социален работник на
Дирекция „Социално подпомагане”.

4. С оглед запазване на равнопоставеността
и равните възможности на всички
кандидати по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ и съгласно
Постановление 121/31.05.2007 г. на МС, не
бихме могли да Ви дадем становище
относно допустимостта на проект или
кандидат. Моля, обърнете внимание на
насоките за кандидатстване в частта им
допустимост на партньора/ите.

5. Отчитането на проектите в София в АСП 5. Моля, вижте т.3.2. от насоките за
ли ще бъде и необходими ли са кандидатстване, където ясно е описан
командировки
в
тази
връзка
или начина и процедурите на кандидатстване.
документите ще се изпращат по пощата или
електронен път?
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6. От къде можем да се запознаем с
нормативите за обучение на асистенти и
помощници.
Срок
на
обучението,
лицензирани обучителни организации, цена?

6. Приложение К от насоките за
кандидатстване. В т. 4.8. от Методиката за
предоставяне в общността на услугата
Социален асистент се съдържа информация
за задължителните теми, които следва да се
включат в обученията.

7. В персонала по администриране на
проекта може ли да се включат общински
служители, а възнагражденията /хонорари,
граждански договори/ да се заложат в
допустимите непреки разходи или трябва да
се наемат външни лица?

7. В насоките за кандидатстване е казано, че
разходите по администриране на проекта
(вкл.персонала) се отнасят към непреките
разходи по проекта – до 20 % от преките
допустими разходи. Ако кандидатът по
настоящата схема е община, то съответно е
допустимо персоналът по администриране
на проекта да включва общински
служители.

ВЪПРОС
Т.Русева:

ОТГОВОР
Уважаема г-жо Русева:

1. Задължително ли е прилагането на
нотариално заверено копие на диплома на
дипломиран
експерт-счетоводител?
Задължително ли е планиране на одит в
графика на дейностите? В случай, че
одита на проекта е задължителен, разхода
за него в т. 4.4 Други външни услуги, ли
следва да бъде отнесен?

1. Прилагането на копие на диплома на
дипломиран експерт-счетоводител не е
задължително условие.
Одитът не е допустим пряк разход, тъй като
по смисъла на ПМС 62/21.03.2007 (чл. 4,
ал. 3, т. 4) не е свързан с дейности по
изпълнението на настоящата схема.

2. Кой и на каква база определя
критериите за достъп на потребителите и
съответно часове ползване на услугите?

2. Услугите
„Социален
асистент”
и
„Домашен помощник” се предоставят въз
основа на предварително направената
индивидуална оценка на потребностите и
нуждата от услугите и по начин, който
гарантира правото на личен избор на
обслужваните
лица.
Кандидатът
по
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и чийто
проект впоследствие бива одобрен за
финансиране, сам определя методиката си на
предоставяне на социалните услуги.

3. В случай, че Доставчика на социални
услуги определя критериите за достъп на
потребителите, това няма ли да доведе до
нарушаване на техните права и до
неравнопоставеност при ползване на

3. Моля, вижте отговора на въпрос 2.
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услугата между отделните проекти?
4. Моля за насоки, в кой нормативен акт
се пояснява "невъзстановим ДДС"?

4. Съгласно чл. 11, 2., б. а) от Регламент
(ЕО)1081/2006, чл. 7 от ПМС 62/21.03.2007
и чл. 10, ал. 1., т. 1 от ПМС 180/27.07.2007
за недопустим се счита възстановимият
данък добавена стойност. Параграф 1, т. 1
от Допълнителните разпоредби на ПМС
62/21.03.2007
г.
гласи
следното:
"Възстановим данък добавена стойност" е
сумата на платения данък върху
добавената стойност, която регистрираното
по реда на Закона за данък върху
добавената стойност лице има право да
приспадне от задълженията си по Закона за
данък
върху
добавената
стойност,
включително когато, като е имало това
право, не го е упражнило по реда на
закона”. Повече информация относно
възстановяването на данък добавена
стойност може да намерите в Правилника
за прилагане на ЗДДС. По настоящата
схема за безвъзмездна финансова помощ в
перо „Невъзстановим ДДС” от бюджета се
посочва само сумата на данъка за всички
разходи от целия бюджет, която не
подлежи
на
възстановяване
на
бенефициента.
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А.Костова, Пловдив:

Уважаема г-жо Костова:

В Насоките за кандидатстване – т.3.3. и
3.4 като подкрепящ документ в момента
на кандидатстване се изисква от водещата
организация да приложи диплома на
експерт-счетоводител.
Това недоразумение ли е? Допуска ли се,
че финансовите средства не могат да
бъдат осчетоводявани от специалист,
завършил Магистратура „Счетоводство”?
Има ли се предвид, че по-голямата част
от доставчиците на социални услуги са
нестопански организации и еднолични
търговци, които имат в екипите си
дипломирани счетоводители, а не
експерт-счетоводители. Това изискване
няма ли автоматично да ги изхвърли от
програмата като неотговарящи на
изискването
за
„административно
съответствие”?
Виолина Ананиева , проект СЕЙН:

Прилагането на копие на диплом на
дипломиран експерт-счетоводител не е
задължително условие.

1. Кой и на каква база определя
критериите за достъп на потребителите и
съответно часове ползване на услугите? В
случай, че Доставчика на социални
услуги определя критериите за достъп на
потребителите, това няма ли да доведе до
нарушаване на техните права и до
неравнопоставеност при ползване на
услугата между отделните проекти?”

1. Услугите „Социален асистент” и
„Домашен помощник” се предоставят въз
основа на предварително направената
индивидуална оценка на потребностите и
нуждата от услугите и по начин, който
гарантира правото на личен избор на
обслужваните лица. Кандидатът по
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и чийто
проект впоследствие бива одобрен за
финансиране, сам определя методиката си
на предоставяне на социалните услуги.

2. Относно обучаващата организация дали трябва да е лицензирана или не. В
сайта отговорът е, че няма изисквания в
насоките обучаващата организация да е
лицензирана.
В
изискванията
за
документите, които трябва да представи
организацията партньор, пише- 3.4.1 (III)
т. 4 - За обучаващи институции,
регистрирани по Закона.... трябва да
представят нотариално заверено копие от
лицензията в НАПОО. Това е малко
подвеждащо

2. В насоките за кандидатстване няма
задължителни изисквания по отношение
на организациите, които ще провеждат
обученията. В случай, че бенефициентът
е избрал обучението да се извърши от
обучаваща институция, то тогава се
изисква нотариално заверено копие от
лиценза, издаден от НАПОО, както е по
закон.

Уважаема г-жо Ананиева:
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3. В насоките пише, че следва да се
опишат по видове непреките разходи
(стр. 44), а в указанията към бюджета (т.
10) пише, че непреките разходи се
попълват като обща сума без посочване
на единични стойности. Няма изискване
нито във формуляра, нито в бюджета да
се посочват единични цени. Това
означава ли, че непреките разходи се
описват детайлно (и като видове) само
във формуляра за кандидатстване (т.7 от
формуляра), а в бюджета са дадени като
обща сума?

3. Непреките разходи, декларирани на
постоянна ставка в размер до 20 % от
допустимите преки разходи се описват в
бюджета единствено и само като обща
сума, както е указано в бюджета. Само
във формуляра
за
кандидатстване
непреките разходи се описват по видове.
Тези разходи, съгласно чл. 4, ал. 5 от
ПМС № 180/27.07.2007 г. не могат да
превишават
общата
стойност
на
аналогичните разходи на бенефициента за
същия период от време по счетоводни
данни. Следователно те следва да бъдат
документално и счетоводно проследими
за целите на последваща проверка.

4. В бюджета трябва ли да се опишат
колко СА ще са на непълен работен ден?
Това е нещо, което не може да се
предвиди предварително. Възможно ли е
да се посочи максималния брой на пълно
работно време, а след това в рамките на
бюджета за РЗ да се наемат и хора не
непълно работно време?

4. С
оглед
запазване
на
равнопоставеността
и
равните
възможности на всички кандидати по
настоящата
схема
за
безвъзмездна
финансова помощ и съгласно ПМС
№ 121/31.05.2007 г., не бихме могли да Ви
дадем становище относно допустимостта
на проект или кандидат.
Моля, обърнете внимание на насоките за
кандидатстване и на Приложение Б-1.

5. Към т. 3 от бюджета – „Материали,
консумативи и др. мат. запаси” могат
ли да се предвидят лични предпазни
средства за СА и ДП? За описите не е
предложен формат. Предполагам, че
всеки кандидат може да представи
свой формат на описа. Така ли е?

5. За допустими разходи по раздел 3 от
бюджета се считат тези без характер на
дълготрайни материални активи по
смисъла на Закона за счетоводството и
които са в размер за единична стойност
под стойностния праг на същественост по
реда на чл. 50, т. 2 от ЗКПО. Ако тези
лични предпазни средства отговарят на
това изискване, то значи те са допустими
като разход по това перо. Всеки
бенефициент прави опис на материалите. В
случая не се допуска посочването на
отделен вид разход като обща сума без да
се посочи единичната стойност и
количеството.
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6. Разходите за трудова медицина в коя
част на бюджета може да се включат?

6. Разходите за трудова медицина са
допустими да се включат в раздел 4
„Разходи за външни услуги” от бюджета,
ако тези разходи са обект на договор с
изпълнител, както е указано в самия
бюджет (Приложение Б-1).

7. Какви разходи се посочват в т. 6 от
бюджета - Други преки разходи?

7. В раздел 6 „Други преки разходи”
могат да се включат разходи, които
произтичат пряко от изискванията на
договора, включително и разходите за
финансово обслужване на банковите
сметки/партиди, като изброените от Вас
други преки разходи в бюджета трябва да
са обосновани като необходими и посочени
в проектопредложението.

8. В
„Специфични
недопустими
разходи” е посочено, че не за
допустими разходите за софтуер.
Означава ли това, че не може да се
плати абонаментна такса за програмен
продукт за работни заплати? Това е
доста отговорна и трудоемка работа и
няма гаранции, че ако се изчисляват
на ръка всичко ще е точно. Могат ли
да се отнесат към „Разходи за външни
услуги” или „Други преки разходи”?
9. Ако бюджетът е окончателен и не се
променя дори при промяна на
минималната РЗ, при настъпването на
такава промяна ще се получи
противоречие с регламента за размера
на заплатите на СА/ДП т.е. няма да
може да се спази изискването за
индексиране на мин. РЗ или няма да
могат да се постигнат показателите за
бр. наети лица.
10. Ако Общината е партньор трябва ли
да представи същите документи като
останалите партньори - годишни
счетоводни отчети и т.н.?

8. Съгласно насоките за кандидатстване по
настоящата
схема
за
безвъзмездно
предоставяне на финансова помощ всякакви
разходи,
свързани
със
софтуер
са
недопустими.

9. Бюджетът по даден проект е
окончателен след сключване на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. Моля, запознайте се с Приложение
Е, Анекс I към договора от комплекта
документи, публикувани на сайта ни,
където
са
дефинирани
възможните
изменения в бюджета.

10. В насоките за кандидатстване ясно са
изброени всички необходими документи
при кандидатстване (и при сключване на
договор) за водещата организация и
партньора/ите.
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Красимира Иванова:

Уважаема г-жо Иванова:

Като задължение ли ще бъде вменено на
Дирекция
„Социално
подпомагане”
извършването на индивидуални оценки
на потребностите от социални услуги на
кандидатите за потребители и какво ще
ни гарантира като бенефициенти, че ще
ги получим в определен срок?

Да, служителите на дирекциите „Социално
подпомагане” ще имат задължението на
извършват индивидуалните оценки на
потребностите от социални услуги в
определения за това срок.

Нели Стоянова, община Разград:

Уважаема г-жо Стоянова:

1. Може ли по настоящата ОП да
кандидатства организация, която до
момента няма натрупан опит, но отговаря
на условията тъй като е регистрирана по
изискуемия ред.

1. Всяка една организация, отговаряща на
условията,
съгласно
насоките
за
кандидатстване може да участва в
настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG
051Р001/07/5.2-01
(тук
говорим
за
конкретната схема, а не за цялата ОП, както
Вие задавате въпроса).

2. Щом няма изискване за обучителните
организации, как ще се удостовери, че
социалните асистенти и домашните
помощници са обучени, кой ще им издаде
сертификати?

2. Обучението на социалните асистенти и
домашните помощници се удостоверява по
реда,
който
е
възприет
за
организацията/институцията,
провеждаща
обучението. Това може да става чрез
удостоверение, сертификат или някакъв друг
документ.

Иван Петров, София:

Уважаеми г-н Петров:

След
като
финансирането
на
бенефициента, сключил договор с ДО по
съответния проект е 20 % как НПО ще
могат да реализират проектите след като
не разполагат
с допълнително
финансиране, както общините например?
При проект 12 месеца кога ще се прави
междинно плащане?

Съгласно
чл. 6
от
Постановление
180/27.07.2007 г. на Министерски съвет,
плащанията по схемата за безвъзмездна
финансова помощ могат да бъдат във вид
на авансови, междинни и окончателни
плащания. При поискване бенефициентите
могат да получат авансово средства в
размер до 20% от общата стойност на
безвъзмездна финансова помощ.
Договарящият орган прави междинни и
окончателни плащания на базата на
действително извършени разходи и след
представяне
на
разходооправдателни
документи.
Моля, запознайте се с Приложение Е,
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Анекс 1 към договора от пакета документи
за кандидатстване, които са публикувани
на интернет страницата на Агенцията за
социално подпомагане.

ВЪПРОС
Н. Цолов, Free Youth Centre
Видин

ОТГОВОР

1. Предвижда ли се възможност за
освобождаване на разходите по проекта
от ДДС (в случай, че организацията има
регистрация по ЗДДС)? Ще напомня, че
по програма ФАР имаше такава
процедура.

1. Съгласно ПМС № 62/21.03.2007 и ПМС №
180/27.07.2007
(чл.
10,
ал. 1,
т. 1)
възстановимият данък върху добавената
стойност е недопустим разход

2. Как стои въпросът с потребителските
такси в горния случай - върху тях
регистрираната по ЗДДС организация ще
трябва ли да начислява 20% ДДС?

2. Приходите от потребителски такси се
считат за финансов принос на бенефициента
по настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ. (вж. Насоките за
кандидатстване т. 3.1.5.)

3. Във формуляра „1.3.1. Финансов
капацитет” – N не би могло да бъде
годината на кандидатстване (2007),
защото тя не е счетоводно приключила.
Това техническа грешка ли е?

3. Това
не
е
техническа
грешка.
Формулярът
за
кандидатстване
е
стандартна бланка и в т.1.3.1. Финансов
капацитет
–
N
е
годината
на
кандидатстване.
Към
момента
на
кандидатстване бихте могли да използвате
стандартните и налични счетоводни
документи

4. Опитът ни по подобни проекти се
изчерпва предимно с проект СЕЙН, който
формално обаче не е приключил (това
предстои да стане в края на 2007г.). Къде
във формуляра бихме могли да го
посочим?

4. Във формуляра за кандидатстване, в
т. 1.3.2., параграф „Опит по Програми и
проекти” бихте могли да опишете
досегашния си опит. За дата на неговото
приключване ще посочите датата на
очакваното приключване на проекта. Не се
допуска двойно финансиране за едни и същи
потребители и/или лица, които предоставят
услугата

5. Одитът може ли да се включи към
непреките разходи и ще се признае ли за
такъв?

5. Одитът е недопустим пряк разход, тъй
като не е свързан с дейности по
изпълнението на настоящата схема (по

Уважаеми г-н Цолов:
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6.
Очакваните
приходи
от
потребителските такси включват ли се в
общия
размер
на
безвъзмездната
финансова помощ?

смисъла на ПМС 62/21.03.2007).

Мюрен Хюсеин - Дружество "Кураж" Русе:

Уважаеми г-н Хюсеин

1. Какво да разбираме под „еквивалентен
счетоводен документ за организации с
нестопанска цел”, който е изискуем заедно с
баланса за 2005 и 2006 година като
подкрепящ документ към момента на
кандидатстване?

1. В т.1.3.1.
от Формуляра за
кандидатстване е казано, че:”Кандидатът
попълва таблицата, в съответствие със
счетоводните данни от отчета за доходите
по МСС №1 (за стопански организации),
отчета за касовото изпълнение на
бюджета (за разпоредителите с бюджетни
кредити) или еквивалентен счетоводен
документ
(за
организациите
с
нестопанска цел) и счетоводен баланс.”
Под еквивалентен счетоводен документ
се има предвид счетоводен документ,
който е с еквивалентна стойност на горепосочените.

2. Описанието на целевата групата
/ползвателите/, трябва ли да бъде поименно и
ако е така, това не противоречи ли на
изискването лицата да са с изготвена
социална характеристика от Дирекция
"Социално подпомагане", които все още
нямат вменени права по тази схема /което
доколкото разбрахме от презентацията на
27.08 в Русе, ще стане в началото на 2008 г./.

2. В описанието на целевата група не се
очаква
поименно
посочване
на
ползвателите,
а
само
прогнозно
идентифициране
на
броя
на
потребителите, които ще бъдат обхванати
по проекта.

3. За база на изчисление на
възнагражденията на социалните асистенти и
домашни помощници, каква минимална
работна заплата е необходимо да се има в
предвид, при положение, че същата ще бъде
променена през 2008 год, когато реално ще
стартира изпълнението на проектите?

3. За
база
за
изчисляване
на
възнаграждението
на
социалните
асистенти и домашните работници следва
да се вземе минималната работна заплата,
определена за страната към момента на
сключване на договора и индексирана със
съответния коефициент.

6. Очакваните приходи от потребителски
такси са част от общия размер на
безвъзмездната финансова помощ. В
Приложение Б-2 към бюджета се вписват
очакваните прогнозни приходи от такси и
размера на помощта от ЕСФ, като сумата
от Приложение Б-2 е равна на сумата от
Приложение Б-1 – разбивка на бюджета.

Бюджетът по даден проект се приема за
окончателен след сключване на договора
Европейски социален фонд 2007-2013 г.
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за
предоставяне
финансова помощ.

на

безвъзмездна

Моля, обърнете внимание на Приложение
Е, Анекс I към договора от комплекта
документи, публикувани на интернет
страницата на Агенцията, където са
определени възможните изменения в
бюджета.
Светла Недева - Сдружение Център за
социални и здравни грижи, гр. Велико
Търново:
1. Възможно ли е да надграждаме “Грижа
в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора дейности Социален асистент и Домашен
помощник" с проекти по PHARE, като се
има предвид, че програмата по PHARE
засяга други населени места, други хора и
социални асистенти

Уважаема г-жа Недева
1. В насоките за кандидатстване, в
т. 3.1.4.
е
посочено,
че
проект,
подпомаган по програма ФАР, не може да
бъде едновременно допустим и за
финансова
помощ
от
ЕСФ,
но
организация, подпомагана по ФАР, може
да подава заявление. В тези случаи
Агенцията за социално подпомагане ще
извършва проверки, с оглед избягването
на дублирано финансиране.

2. Може ли социалният консултант да
бъде служител на Д СП?

2. С оглед запазване на равнопоставеността
и равните възможности на всички кандидати
по настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ и съгласно ПМС
№ 121/31.05.2007 г., не бихме могли да Ви
дадем становище относно допустимостта на
проект. Моля, запознайте се по-подробно с
насоките за кандидатстване.

3. Какво разбирате под "постоянна
ставка" за административните разходи?

3. Разходи, декларирани на постоянна
ставка, са общи административни разходи,
направени за допълнителни дейности,
свързани с изпълнението на проекта, за
които не е възможно да се определи вида и
единичната стойност. Тези разходи се
декларират като прогнозна сума на
постоянна ставка за целия период и не се
отчитат като количество и единични
стойности. По настоящата схема непреките
разходи, декларирани на постоянна ставка
в размер до 20 % от допустимите преки
разходи се описват в бюджета единствено
и само като обща сума, както е указано в
бюджета. Само във формуляра за
кандидатстване непреките разходи се
описват по видове. Тези разходи, съгласно
чл. 4, ал. 5 от ПМС № 180/27.07.2007 г. не
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могат да превишават общата стойност на
аналогичните разходи на бенефициента за
същия период от време по счетоводни
данни. Следователно те следва да бъдат
документално и счетоводно проследими за
целите на последваща проверка.
4. Разходите
за
провеждане
на
мониторинг как се отчитат – като
административни, или като дейност?
Предварително ви благодаря!

4. Разходите за мониторинг са част от
управлението и администрирането на
проекта.

Тодор Петров:

Уважаеми г-н Петров

В случай, че лицето, което ще бъде
обслужвано от домашен помощник се
нуждае от специализирана помощ от
рехабилитатор, възможно ли е някакво
почасово възнаграждение да бъде
предвидено за такива специализирани
медицински грижи.

Моля, обърнете внимание на насоките за
кандидатстване в частта им Допустими
разходи – т.3.1.5.

НПО Смелост:
1. Работещите в екипа за управление
могат ли да бъдат на граждански договор
и да работят на хонорар? Изисква ли се
специално образование за екипа на
управление?

1. Бенефициентът сам определя екипа си за
управление на проекта и методиката му на
работа. Няма специално изискване в насоките
за кандидатстване относно образованието на
хората, включени в екипа за управление.

2. Кандидати за работа в работоспособна
възраст могат ли да работят на 4 часа като
социални асистенти или като домашни
помощници?

2. В насоките за кандидатстване ясно е
указано кои могат да предоставят социалните
услуги и по какъв начин. Допустимо е
услугите да се предоставят почасово.

3. От колко души най-много може да се
състои екипа за управление?

3. Моля, вижте отговора на въпрос 1.

4. Наетите работници по програма
ОСПОЗ могат ли почасово да работят към
ОП РЧР, в извън работно време?

4. Не
се
допуска
дублиране
на
финансирането за едни и същи потребители
и/или лица, които предоставят социални
услуги.

5. Учащите в каква възраст трябва да
бъдат, за да могат да се наемат на работа и
изисква ли се разрешение от Инспекцията
по труда?

5. В насоките за кандидатстване е казано, че
по схемата могат да участват студенти,
пенсионери, безработни и търсещи работа.
Бенефициентите са задължени да спазват
националното законодателство.
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6. Сдружение Смелост-Русе има членове
от Ивановска община и община Две
могили. Могат ли да бъдат включени
хората за обгрижване по проекта или
трябва да се направи отделен проект за
тези общини?

6. С оглед запазване на равнопоставеността
и равните възможности на всички кандидати
по настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ не бихме могли да Ви
дадем становище относно допустимостта на
проект. Моля, запознайте се по-подробно с
насоките за кандидатстване.

7. Може ли роднини да се грижат един за
друг, т.е. живеещи на един адрес

7. Моля, вижте насоките за кандидатстване.

8. Може ли човек с увреждане 3 група да
бъде нает да се грижи за човек с
увреждане 1 или 2 група почасово?

8. По настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
няма
ограничения
относно
степента
на
увреждането на потребителя. Подборът на
лицата, които ще предоставят услугата се
извършва от бенефициентите.

Мария Николова:

Уважаема г-жа Николова

Във връзка с програма BG 051POO1/07/5.201 “Грижа в семейна среда за независимост и
достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен
помощник”, имам следния въпрос:
Баща ми е на 61 години, вдовец, с изкарани
2 инсулта, последния на 2 юни т.г. В
момента е под постоянно наблюдение и
рехабилитация в хоспис. Не е в състояние да
се движи сам.
Какъв е редът или процедурата да бъде
потребител на финансовата помощ по
програмата?

По настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ могат да
кандидатстват физически или юридически
лица, регистрирани съгласно националното
законодателство. За повече подробности,
моля, вижте насоките за кандидатстване в
частта им критерии за допустимост.

Проект „Струмяни”:
Допустимо ли е да бъде подготвено едно
проектно предложение за услугата домашен
помощник и социален асистент, както за
възрастни така и за деца, като
кандидатстващата организация е община, а
партньорът е регистриран като доставчик на
социални услуги за деца и има съответния
лиценз от ДАЗД и е вписан в регистъра на
АСП?

С оглед запазване на равнопоставеността и
равните възможности на всички кандидати
по настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ и съгласно ПМС
№ 121/31.05.2007 г., не бихме могли да Ви
дадем становище относно допустимостта на
проект. Обърнете внимание на Насоките за
кандидатстване. В т. 3. са разяснени
изискванията за допустимост на кандидатите
(водеща организация и/или партньор/и) и за
допустимост на проектните предложения.
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Стефка Петрова – БАЛИЗ, Плевен:

Уважаема г-жа Петрова:

1. Когато Партньорът закупува оборудване и
материали за нуждите на Проекта и ги
фактурира на свое име, предоставя ги за
безвъзмездно ползване на Водещата
организация и това се представя за собствено
участие, ще има ли проблем при отчитането
на Проекта, отчитайки фактури на името на
Партньора?

1. Съгласно насоките за кандидатстване,
т.3.1.3.: „партньорите на кандидатите
участват при изпълнението на проекта, като
направените от тях разходи в тази връзка са
допустими по идентичен начин, както и
разходите, направени от бенефициента на
финансовата помощ от ЕСФ”.

2. След като Министерският съвет е приел
решение за минимална работна заплата - 220
лв. и 10 % плосък данък, на тази база ли да
се изчисляват и залагат в бюджета
средствата за работна заплата на СА и ДП.

2. В бюджета се залага официалната
минимална работна заплата за страната към
момента на сключване на договора,
съгласно действащата нормативна уредба.

3. Лице с трайни увреждания се нуждае от
услуги които се предоставят както от СА,
така и от услуги които се предоставят от ДП
- с какъв приоритет ще се дефинират
потребностите му? /По СЕЙН - СА
изпълнява комплексни услуги към
потребителя/

3. Всеки кандидат за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
настоящата схема сам определя начина и
организацията за предоставяне на услугите
„Социален
асистент”
и
„Домашен
помощник”, съобразявайки се с нуждите на
ползвателя и въз основа на оценката на
потребностите. Оценката се извършва от Д
„СП”.

Галина Михнева - Търговскопромишлена палата, Габрово

Уважаема г-жа Михнева

1. Ако общината е водеща организация
или партньор, какви документи трябва да
представи (във връзка с декларация Д1)
при кандидатстване? В постановление
121, чл. 10, ал.3 е записано, че
разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 не се отнасят
за бюджетните предприятия по смисъла
на &1, т.1 от Допълнителните разпоредби
на Закона за счетоводството.
Разтълкувайте текста "Изискванията по т.
1 - 9 са задължителни и за управителите,
съответно членовете на управителните
органи на водещата
организация/партньора – юридическо
лице, а когато членове на управителните
органи са юридически лица – за техните
представители в съответния управителен
орган.

1. В Насоките за кандидатстване т. 3.4. ясно
са описани документите, които следва да
бъдат представени от водещата организация/
партньора при подаване на проектното
предложение.

Това означава, че ограничителните условия
за кандидатстване или ползване на
безвъзмездна помощ по т. 1-9 се отнасят и
за управителите, съответно членовете на
управителните
органи
на
водещата
организация/партньора
и
за
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Обстоятелствата по т.1 - 9 се декларират
(Приложение Д1)." в случая на
кандидат/партньор община, която също е
ЮЛ, а управителният й орган е Общински
съвет

представителите в управителния орган.

Проект „СЕЙН”
1. Текстът, че един СА/ДП обслужва 2 и
повече потребители – да се разбира ли, че
това е така само в случай на пълно работно
време?

1. Да, обслужването на двама или повече
потребители от социален асистент или
домашен помощник се отнася в случаите на
пълно работно време.

2. Горният текст поставя ли ограничение
върху часовете на предоставяне на услугата
на един потребител? По друг начин казано,
възможно ли е един потребител да бъде
обслужван 8 часа (напр. от 2 СА) Случаят
касае главно деца с увреждания, за да могат
родителите им да работят.

2. Няма ограничения върху часовете на
предоставяне на услугата на един
потребител. Услугата се предоставя според
индивидуалните потребности на ползвателя
и въз основа на направената оценка на
потребностите му.

3. Допустимо ли е поемането на разходи за
гориво за мониторинг извън населеното
място, в рамките на административните
разходи?

3. В Насоките за кандидатстване ясно са
описани допустимите разходи по даден
проект.
Административните
разходи
включват всички разходи по управление и
администриране на проекта.
4. Настоящата схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ надгражда
НП Асистенти на хора с увреждания.
Устойчиво развитие на даден проект
означава също така, социалните услуги да
продължат да се предоставят и след
приключване на дадения проект.

4. Какво да се разбира под „устойчиво
развитие” за конкретната схема (този
хоризонтален принцип се оценява в
техническата оценка)?

Мария Панова:

Уважаема г-жа Панова

1. Как да калкулираме разходите в бюджета 1. По този въпрос има вече публикуван
по ОП " Развитие на човешките ресурси", отговор.
В бюджета се залага официалната
схема " Грижа в семейна среда за
минимална работна заплата за страната
независимост и достоен живот на хора с
към момента на сключване на договора,
различни видове увреждания и
съгласно
действащата нормативна уредба.
самотноживеещи хора - дейности
За възможните промени в бюджета, моля
"Социален асистент" и "Домашен
помощник" BG 051 POO1/07/5.2-01 за
вижте Приложение Е от комплекта
социалните асистенти и домашни
документи, договора и Анекс 1 към него,
помощници дадени по норматив, с
публикувани на сайта на АСП.
коефиценти на база минималната работна
заплата (МРЗ) - при сегашните нива на МРЗ
или при нива 220 лв., както предвижда да
бъде правителството след 01.01.2008? Ако
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трябва да ги калкулираме на сегашните нива,
какво ще се случи при евентуални
увеличение на МРЗ? Кой и как ще покрие
разликите при заплащането на заплатите на
хората назначени по проекта?
Възможно ли е при такива обстоятелства
размера на общия бюджет да остане същия,
но да се намали броя на наетите и с това да
се компенсира нарастването на МРЗ?
2. Непреките разходи по проекта в размер
до 20 % от стойността на преките разходи
при самото реализиране на проекта са:20 %
от одобрените преки разходи фиксирани в
договора с ДО или са 20 % от реално
направените преки разходи по проекта по
хода му.

2. Непреките разходи по настоящата
схема са в размер до 20 % от преките
допустими разходи по проекта. Те се
залагат в бюджета като такива

3. Имаме опит с търсене и назначаване на
хора, които да гледат болни възрастни с
първа група инвалидност. Тази работа е
особено непривлекателна що се отнася
до поддържане на лична хигиена на болния и
общо неговото обслужване. За някои особено
тежки случай трудно се намират хора, които
да полагат грижи. Варианта за решаване на
този проблем е на тези хора да се плаща 1,1 1,2 от МРЗ, както е по норматив, а и
надбавка за непривлекателност на труда т.е.
ние минаваме на вариант пазарни цени за
такъв вид труд. Ако пазарно заплащане се
включи в бюджета на проекта означава ли,
че той ще бъде декласиран или това е
възможно?

3. С
оглед
запазване
на
равнопоставеността
и
равните
възможности на всички кандидати по
настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ и съгласно ПМС
№ 121/31.05.2007 г., не бихме могли да
Ви
дадем
становище
относно
допустимостта
на
проект.
Моля,
запознайте се по-подробно с насоките за
кандидатстване, т. 3.1.5.

Мюрен Хюсеин:

Уважаеми г-н Хюсеин:

Изискването за социалните
асистенти/домашните помощници е да
обслужват две или повече лица. Това
условие е за тези, които ще са на пълен
работен ден, а тези които ще бъдат наети
евентуално на 2 или 3 часа/пенсионери или
студенти/, също ли трябва да обслужват две
лица най малко на ден?

Обслужването на двама или повече
потребители от социален асистент или
домашен помощник се отнася в случаите на
пълно работно време.

Стоев:

Уважаеми г-н Стоев:

Как се процедира при кандидатстване по
проект по ОП " Развитие на човешките

Кандидатът

по

настоящата
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ресурси", схема " Грижа в семейна среда
за независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и
самотноживеещи хора - дейности
"Социален асистент" и "Домашен
помощник" BG 051 POO1/07/5.2-01 в
следния случай: Лежащо болен, първа група
инвалидност, парализиран едностранно,
който има нужда от целодневни грижи,
включително хранене три пъти на ден,
тоалет многократно и пр? Какъв норматив
часове на ден може да се предвиди за
домашен помощник и/или социален
асистент или почасова комбинация от двете
позиции при положение, че болния е самотен
човек, без роднини които могат да го
обслужват? Тук не се касае за работа само от
понеделник до петък, а през цялата седмица.
Могат ли да се включат часове и през
почивните дни?

предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ сам определя организацията на
работата си. Социалните услуги социален
асистент и домашен помощник се
предоставят въз основа на направената
оценка на техните потребности.

Димитрина Желева, Община Крушари:

Уважаема г-жа Желева

1.Задължителна ли е регистрацията по ДДС
на кандидатстващата организация?

1. Всички задължителни условия за
допустимост на кандидата са описани в
насоките за кандидатстване – т. 3.1.2 и т.
3.1.3.

2. На страница 33 от Насоките за
кандидатстване за дейност ”Домашен
помощник” е посочено че, ще се наемат хора
за обслужване на болни възрастни хора и
самотни лица. Необходимо ли е болния да
доказва с медицински документ
здравословното си състояние и в понятието
“самотни лица” включва ли се разбирането
за “семейна двойка” самотно живеещи
възрастни хора?

2. Социалните услуги се предоставят въз
основа на направената оценка на
потребностите от такива услуги на крайния
потребител. Социалната услуга домашен
помощник се предоставя индивидуално на
самотно живеещи хора или болни възрастни
хора.

Силвия Иванова, община Костинброд:

Уважаема г-жа Иванова:

Може ли общински служители, които са
същевременно държавни служители, да
участват в екипа по администриране
(управление) на проекта в случая, когато
общината е водеща организация?

В случаите, когато водещата организация е
община е допустимо в екипа за
администриране на проекта да се включат
общински служители.

Цвета Минкова:

Уважаема г-жа Минкова:

1. Допустимо ли към преки допустими

1. С оглед запазване равнопоставеността и
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разходи да бъде заложен хонорар за
социален консултант, който е служител на
Дирекция"Социално подпомагане" ?

равните възможности на всички кандидати
по настоящата схема за безвъзмездна
финансова помощ не бихме могли да Ви
дадем становище относно допустимостта на
проект. Моля, запознайте се по-подробно с
насоките за кандидатстване в частта
допустими разходи.

2. Към кое перо да се отнесат разходите за
пътни за ежемесечен мониторинг на
социалните услуги?

2. Мониторингът по проекта е част от
процеса по администриране на дейностите
по проекта.

Светлана Динкова, община Свиленград:

Уважаема г-жо Динкова:

1. Трябва ли към проектната документация
да се приложи оценката на нуждите на всеки
потребител , включен в целевата група
направена от дирекция "Социално
подпомагане" ?

1. Социалните услуги социален асистент и
домашен помощник се предоставят въз
основа
на
направената
оценка
на
потребностите на всеки един краен
потребител. Това се прави след като
Договарящият орган е сключил договор с
бенефициента. В този смисъл оценката е
неизменна част от цялата документация по
проекта.

2. Какви документи трябва да се изискват от
хората, които ще бъдат включени в целевата
група на проекта? Трябва ли задължително
ТЕЛК - ово решение?

2. Документите, които са изискуеми са
съобразно оценката на потребностите на
самите потребители на социални услуги.
Допустимо е да се изиска решение на
ТЕЛК.

3. По селата има много самотно живеещи
хора, които имат определена степен
инвалидност, но нямат документ , който да
удостоверява заболяването им - можем ли да
ги включим в целевата група по проекта?

3. С оглед запазване равнопоставеността
на кандидатите по настоящата схема ДО
няма право да дава становища относно
допустимост на проект или кандидат.
Целевите групи, които можете да
включите в проектопредложението са ясно
идентифицирани
в
насоките
за
кандидатстване.

4. Програмата финансира проектите до сто
процента. Трябва ли да се включва такса за
обслужвания при това условие? Имам
предвид таксата , която принципно се плаща
от хората, които ползват тези услуги? Къде в
бюджета се вписват - ако се отбелязват
разбира се?

4. Таксите,
които
се
събират
от
потребителите
на
социални
услуги,
съгласно чл.17 на ЗСП се описват в
Приложение Б-2 (очаквани източници на
финансиране) в частта финансов принос на
кандидата. Те са част от общата сума на
безвъзмездната финансова помощ и тъй
като се третират като приход по проекта, те
се приспадат от сумата на безвъзмездната
помощ.
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5. Самотно живеещите лица трябва ли да
имат ТЕЛК-ово решение?

5. Моля, вижте отговора на въпрос 3.
препоръчваме Ви да обърнете внимание на
насоките за кандидатстване, в частта им
целеви групи.

6. Къде се записват разходите за екипа на
проекта - в преките или в непреките
разходи?

6. Моля,
вижте
насоките
за
кандидатстване, в частта допустимост на
разходите (т.3.1.5), където ясно е описано
съдържанието на непреките разходи.

7. Има ли ограничение за минимален брой
обслужвани лица, включени в един проект?

7. Броят на включените потребители в
даден проект се определя от самия
бенефициент с оглед на неговия капацитет
и организация на работа.

8. Общината според насоките няма нужда да
открива и да поддържа отделна банкова
сметка - нали? Не съм сигурна дали
правилно съм разбрала текста на стр. 46 от
насоките - в карето ВАЖНО!

8. Съгласно насоките за кандидатстване,
в случаите, когато бенефициентът не е
бюджетно предприятие и схемата на
плащане включва авансово плащане, той
се задължава да открие и поддържа
отделна банкова сметка или отделна
партида към наличната му банкова сметка
само за нуждите на проекта. Когато
бенефициентът е бюджетно предприятие,
това условие не е задължително.
9. На стр.50 от насоките за кандидатстване е
написано следното:” Кандидатите трябва да
попълнят формуляра за кандидатстване в
зададения WORD – формат на български
език.”

9. В насоките не е посочено апликационната форма и другите документи
трябва да бъдат само на български език нали?

10. Към преките разходи може ли да се
включват разходи за обучение на
специалистите? Т.е това допустим разход ли
е?

10. Всички допустими разходи са ясно
дефинирани в насоките за кандидатстване,
в частта им допустимост на разходи и
възможни дейности.

11. В екипа на проекта могат ли да се
включват държавни или общински
служители?

11. Ако водещата организация е община, в
екипа по администриране на проекта могат
да се включат и общински служители.

12. Ако специалист включен в екипа на
проекта работи по трудово правоотношение
другаде, трябва ли към Автобиографията му
да се прилага и декларация за работа в
определено време по проект?

12. Необходимите документи, които се
изискват да се приложат от бенефициента
са изброени в насоките за кандидатстване.
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Мюрен Хюсеин - Дружество "Кураж" Русе:

Уважаеми г-н Хюсеин:

BG 051POO1/07/5.2-01
Допустимо ли е лице, което участва по
проект, финансиран от държавния бюджет
изпълнявайки една дейност/длъжност/, да
участва по проект финансиран от ОП "РЧР"
изпълнявайки друга дейност/длъжност/?

С оглед запазване равнопоставеността на
кандидатите по настоящата схема ДО
няма право да дава становища относно
допустимост на проект или кандидат.
Моля, вижте насоките за кандидатстване,
т.3.1.5.

Красен Атанасов – гр.Ардино:

Уважаеми г-н Атанасов:

Правилно ли ще бъде да се отразят
ежемесечните посещения на асистентите и
потребителите,евентуално транспорт на
потребители „от-до” с предвиденото
транспортно средство във ІІ Група Б ,
точка 12.Други преки допустими разходи в
Приложение 1.

С оглед запазване равнопоставеността на
кандидатите по настоящата схема не
бихме могли да дадем становище относно
допустимост на проект или кандидат. В
т.3.1.5 от насоките за кандидатстване са
дефинирани
всички
допустими
и
недопустими разходи.

СНЦ "Надежда за достоен живот",
Пловдив, Веска Младенова:

Уважаема г-жо Младенова:

Можем ли да назначим на граждански
договор,
хората
администриращи
проекта, както и някои от изпълняващите
дейността социален асистент и домашен
помощник?

Бенефициентът сам определя организацията
и методиката си на работа. Договарящият
орган няма право да дава становища относно
допустимост на проект или кандидат с оглед
запазване на равнопоставеността на всички
кандидати.
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Някои от въпросите, зададени на
информационните дни
Ако проектното предложение е
одобрено след 01.01.2008 г., следва ли
задължително да се стартира дейността от
01.02.2008 г.?

Трябва ли да се представя решение на ТЕЛК
за децата с трайни увреждания?

Проектът трябва ли да се разработва за трите
целеви групи или само за една от тях?

Съгласно насоките за кандидатстване:
„Датата, планирана за начало на дейностите
след подписване на договора от страните, е
първо число на месеца следващ месеца на
авансовото плащане, освен ако в договора не
е предвидено друго.
Изпълнението на
всички проекти трябва да завърши не покъсно от 12 месеца след стартиране на
изпълнението на проекта.”
Във
формуляра
за
кандидатстване
кандидатът описва дейностите си в план,
като месец 1 не означава месец януари, а
първият месец от стартиране на дейностите
по проекта.
Социалните услуги за деца се предоставят
въз основа на оценка на техните нужди и
съобразно принципите и критериите за
работа с деца.

Бенефициентът сам определя организацията
и методиката си на работа. Договарящият
орган няма право да дава становища относно
допустимост на проект или кандидат с оглед
запазване на равнопоставеността на всички
кандидати.

Услугите социален асистент и домашен
помощник може ли да се ползват заедно?

Услугите социален асистент и домашен
помощник може да се предоставят заедно
или поотделно в зависимост от оценката на
потребностите на крайните потребители.

Има ли изискване за произхода на стоки,
оборудване и доставки по схемата за
безвъзмездна финансова помощ BG
051РОО1/07/5.2-01?

По схемата за безвъзмездна финансова
помощ BG 051РОО1/07/5.2-01 „Грижа в
семейна среда за независимост и достоен
живот на хора с различни видове увреждания
и самотно живеещи хора – дейности
Социален асистент и Домашен помощник”
няма изрично изискване. Приложимо е
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националното законодателство.

Как да се определи броя на потребителите и
съответно таксите от тях?

Социалните асистенти и домашни
помощници, работили по НП АХУ и ОСПОЗ
трябва ли да се обучават отново?

Бенефициентът извършва предварително
проучване и подбор на потенциалните
потребители на социални услуги. Въз основа
на това проучване се прави прогноза на
евентуалните такси от потребителите на
услугите.

Да. Социалните асистенти и домашните
помощници преминават през задължително
обучение, което е част от дейностите по
даден проект.

Допуска ли се едновременно финансиране по Съгласно насоките за кандидатстване по
НП АХУ и ОП РЧР?
настоящата схема за недопустими се считат
„разходи, финансирани по друг проект,
програма или каквато и да е друга финансова
схема произлизаща от националния бюджет,
бюджета на Общността, или друга донорска
програма”.
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