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ВЪПРОС

1.

Здравейте имаме запитване, относно попълването на Формуляра интересувани формуляра за кандидатстване от общините ли се
попълва с техни данни или от АСП, тъй като в насоките за
кандидатстване пише, че формуляра се попълва от Бенефициентите
"Конкретният бенефициент попълва своя ЕИК/Булстат номер във
формуляра", а общините сме партньори?
Другият ни въпрос е Дейностите, които са задължителни описани
на стр- 11 от Насоките за кандидатстване възможно ли е да се
обобщават в една или две дейности.
Ани Венкова

ОТГОВОР
Уважаема г-жо Венкова,
Процедура BG05M9ОP001-2.003 „ПРИЕМИ МЕ 2015” е
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с конкретен бенефициент – Агенция за социално
подпомагане (АСП). Това обстоятелство е посочено изрично в т.
3.1. от Насоките за кандидатстване. В т. 3.1.1 от Насоките за
кандидатстване е посочено, че допустими партньори по
настоящата процедура могат да бъдат общини и райони на
общини на територията на Република България. В същата точка
е посочено, че конкретният бенефициент следва да обоснове
избора на партньорите по процедурата, който трябва да се
основава на цялостната концепция на конкретния бенефициент

за развитие и усъвършенстване на услугата „Приемната грижа”
в национален мащаб. Разписването на дейностите по
процедурата, обосноваването на избора на партньорите, както и
цялата координация между конкретен бенефициент и партньори
се осъществява от АСП. В Насоките за кандидатстване, както и
в Указанието за попълване на формуляра е посочено, че
Формулярът за кандидатстване по процедурата се попълва и
подава от конкретния бенефициент.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
също ще бъде сключен между Агенцията за социално
подпомагане, в качеството й на конкретен бенефициент, и
Управляващия орган, а отношенията между АСП и партньорите
по процедурата след сключването на договора за безвъзмездна
финансова помощ ще бъдат уредени в партньорски
споразумения. На етап кандидатстване от партньорите по
процедурата се изискват само партньорски декларации, които
трябва да бъдат подадени към Управляващия орган от АСП.

