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Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Въпрос от: Стефания Колела
Ел. поща: stefania_koleva@mail.bg
Въпрос:
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение
по обявна процедура за кандидатстване BG05M9OP0011.055 - Нови работни места на територията на МИГ

Разяснения от МИГ
Съгласно Условията за
кандидатстване по Процедура
„BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка
1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик
и Бяла“.
На посочената по-долу електронна поща, като ясно се посочва
номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават
въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 25.06.2019
г.: migd4b@abv.bg

Долни Чифлик и Бяла бих искала да помоля за
допълнителни разяснения относно изготвянето на
бюджета на проекта. Моля за отговор на следните
въпроси:
1. В случай че допустимите разходи по проекта, за които
се кандидатства, надхвърлят 195 583.00 лв., кои полета
следва да се попълнят в раздeл 5. Бюджет от формуляра
за кандидатстване в системата ИСУН: само поле „1.
Общи разходи“ от I. „Разходи за услуги“ или всички
останали редове и полета от бюджета?
2. При вариант I., при който стойността на проектното
предложение надхвърля 195 583.00 лв., кои страници
(sheets) от приложение V. Бюджет трябва да се попълнят
- само страница (sheet) „Бюджет. Вариант I“ ли трябва да
бъде попълнена? При вариант I. на бюджета необходимо
ли е да се попълва страница „Стандартна таблица“ и
страница „План-сметка Дейност“ или това важи само в
случай на Бюджет – вариант II? Моля за разяснение кои
точно страници от Приложение V следва да се попълват
при вариант на бюджета I. и обща стойност на проекта
над 195583.00 лв , т.к. в раздел 12. Прикачени
електронно подписани документи от формуляра за
кандидатстване е посочен задължителен документ
„Бюджет (Приложение V) с приложени към него плансметки за отделните дейности“?

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 5 дни от
получаването на искането за разяснение, но не по-късно от
30.06.2019 г.
С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите,
МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно
качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават
по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за
всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните
интернет-страници:
https://eumis2020.government.bg/;
http://www.mig-db.org/ към документите по процедурата.
МИГ прави следните разяснения:
Отговор на въпрос 1:
При попълване на бюджета, кандидатът трябва да посочи в секция 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване общата стойност на
допустимите разходи (преки и непреки разходи) ЕДИНСТВЕНО в
бюджетен ред 1./1.1. „Общи разходи“, чиято стойност реферира с
общата стойност на проектното предложение, съгласно Приложение
V „БЮДЖЕТ“, страница (sheet) „Бюджет Вариант I” или „Бюджет
Вариант II ”. На етап оценка, оценителната комисия служебно ще
заложи допустимите разходи по планираните дейности от кандидата
по съответните бюджетни редове в ИСУН 2020 – приложимо и за
двата варианта на отчитане на разходите.
Отговор на въпрос 2:
Приложение V „Бюджет“ е задължително за попълване от всички
кандидати, без значение в кой вариант на бюджета попадат. За
Вариант I се попълват страница (sheet) „Бюджет Вариант I“ и
„Стандартна таблица“.

