ОТГОВОРИ
на постъпили въпроси от общини, относно финансовото подпомагане
изработването на задание за ОУПО
ВЪПРОС

ОТГОВОР

1. До кога трябва да бъдат изпратени Няма указан срок за внасяне в
Споразуменията?
деловодството на МИП на
Споразумението с изпращателно писмо,
но следва да се има впредвид, че в
Споразумението е посочен срок за
внасяне в МИП на изготвеното Задание.
2. Името на главния счетоводител на Името на главния счетоводител ще бъде
МИП от вас ли ще бъде допълвано? попълнено от МИП.
3. Може ли договора /приложение
№1 от споразумението/ да бъде
предоставен след подписване на
споразумението между община и
МИП?

Да, може съгласно чл. 6, ал. 1 от
Споразумението.

4. Кога следва да предоставим в
МИП решението на общински съвет
за възлагане на кмета на общината за
предприемане на необходимите
действия, както и осигуряване на
собствено финансиране?

Решението на общинския съвет, с което
се възлага на кмета на общината да
предприеме необходимите действия за
изработване на задание за ОУПО и
осигуряването на собствено
финансиране за разликата по сключения
договор се предоставя съгласно чл. 6, ал.
1 от Споразумението.
1. С Решение общинския съвет, следва
да се оправомощи кмета на съответната
община да предприеме необходимите
действия за изработване на задание за
проект на ОУПО и за сключване на
Споразумение с МИП за частично
финансово подпомагане, както и да
организира контрола по неговото
изпълнение.
2. С решението общинския съвет следва
да даде съгласие за собствено
финансиране за разликата по договор за
изработване на задание за ОУПО,
съгласно условията на сключеното
Споразумение.

5. Какво трябва да съдържа
Решението на общинския съвет за
финансово подпомагане
изработването на задание?

6. В Споразумението, което трябва
Името и длъжността на второто лице ще
да подпишем моля да ни уведомите бъдат попълнени от МИП.
кое лице ще поставя втори подпис от
името на министерството?
7. Надписът горе в дясно "ПРОЕКТ!" В екземплярите за подпис надписът
трябва ли да остане в подписания
„Проект“ се премахва.
екземпляр?
8. Каква ще бъде датата в
"Споразумението"?

За дата на Споразумението ще се счита
датата на подписване му от страна на
МИП.

9. Липсва името на главният
Името на главния счетоводител ще бъде
счетоводител, в т. 1 от
попълнено от МИП.
"Споразумението", а за подписването
ще необходимо да се посочи име.
10. Стойността на сключения
договор е 15 850 лв., това е цената с
ДДС или върху нея ще се начислява
отделно ДДС?

Съгласно одобрените от министъра на
инвестиционното проектиране „Ред и
условия за достъпа на общините до
средствата, предвидени в чл. 38, ал. 1 от
Постановление № 3 от 15 януари 2014 г.
на Министерския съвет на Република
България, за изработване на общи
устройствени планове на общини“ МИП
ще финансира 70 % от стойността на
сключен договор между общината и
избрания изпълнител, но не повече от
15 850 лв, която се явява 70 % от среднопретеглена прогнозна стойност с данък
добавена стойност.

11. Следва ли към споразумението
да бъдат прикачени Решението на
ОбС за допускане и Решението за
осигуряване на финансирането от
общината за изработката на задание
и опорен план за ОУПО?

Решението на общинския съвет, с което
се възлага на кмета на общината да
предприеме необходимите действия за
изработване на задание за ОУПО и
осигуряването на собствено
финансиране за разликата по сключения
договор се предоставя съгласно чл. 6, ал.
1 от Споразумението.

12. Преди да бъде представено
заданието в МИП, следва ли да бъде
прието или одобрено от Общински
съвет? (въпросът е зададен от община,
която ще кандидатства за финансово
подпомогане изработването на проект
за ОУПО)

13. Има ли изисквания, относно
съдържанието и текста на Решението
на съответния общински съвет при
кандидатстване за частично
финансово подпомагане
изработването на проект за ОУПО –
Втори етап и ако има какви са те?
(въпросът е зададен от община, която
ще кандидатства за финансово
подпомогане изработването на проект
за ОУПО)

Съгласно одобрените от министъра на
инвестиционното проектиране „Ред и
условия за достъпа на общините до
средствата, предвидени в чл. 38, ал. 1 от
Постановление № 3 от 15 януари 2014 г.
на Министерския съвет на Република
България, за изработване на общи
устройствени планове на общини“ към
документите за кандидатстване за
финансово подпомогане изработването
на проект за ОУПО, всяка община
следва да приложи влязло в сила
Решение на общинския съвет за
разрешаване изработването на ОУПО и
съгласувано и одобрено по реда на ЗУТ
задание.
Съгласно чл. 124, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, общинския
съвет приема решение за изработване на
проект за общ устройствен план,
придружено със задание по чл. 125. В
Решението на общиския съвет трябва да
се съдържа информация за одобряване
на задание за ОУПО. Тъй като МИП ще
подпомогне финансово изработването на
проекти за ОУПО със суми (с данък
добавена стойност – ДДС), изчислени
процентно от договорените между
общините и избраните изпълнители,
следва да има съгласие на общинския
съвет за собствено финансиране за
разликата по сключен договор.

