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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  

с проекти за Културен календар 2021 
на Община Велико Търново 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА БЮДЖЕТА 
При попълването на бюджета се въвеждат данни само в сините полета.  
1. Административните разходи не трябва да надвишават 10% от общия бюджет на 
проекта.  
1.1. Възнаграждения и хонорари  
В тази графа се описват разходите за екипа, ангажиран за целия проект. В случай че 
някои от участниците в екипа получават заплати в организацията, която кандидатства, 
те могат да се отчитат като част от бюджета на проекта. За целта тяхното 
възнаграждение в частта на работата по проекта, се оформя в разделителен протокол 
към месечното трудово възнаграждение. В него  се отразява сумата и внесените 
данъчни и социални осигуровки, които се отчитат като част от бюджета на проекта. 
Щатните служители в публично финансираните организации и институции нямат право 
да отчитат към проекта средства за работна заплата, а само възнаграждение под 
формата на граждански договор.  
В случай, че някой от участниците получава възнаграждение под формата на издадена 
фактура от дружество, организация-подизпълнител, или физическо лице със собствен 
БУЛСТАТ, този разход се отнася към графата „Материални разходи“.  
1.2. Осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурител 
Разходите за данъци,  социални и здравни осигуровки върху възнагражденията на 
екипа, се оформят съобразно действащата нормативна уредба. За улеснение на 
кандидатите могат да ползват онлайн калкулатори за изчисление на стойностите, които 
да се отразят в съответната графа.   
1.3. Наеми  
Разходите за наеми включват заплащане за ползването на зали, оборудване, техника и 
други необходими услуги пряко за изпълнението на дейностите по проекта.  
1.4. Канцеларски материали и консумативи 
Разходите за канцеларски материали и консумативи трябва да са конкретно обосновани 
и във връзка с дейностите по проекта.  
1.5. Разходи за командировки 
Разходите за командировки се съобразяват с действащата Наредба за командировките в 
страната.  
2. Технически разходи  
В техническите разходи се включват необходимите материали и помощни средства за 
реализацията на проекта – озвучаване, осветление и др.  
3. Материални разходи  
Материалните разходи включват, освен разходи за участници – юридически лица - 
подизпълнители на проекта, също и отчисления за авторски и сродни права, 

https://drive.google.com/file/d/1bvEmUWA18ftd35EagTQkKqoGm-ZCn0To/view?usp=sharing
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телевизионни продукции, филми, фотозаснемане – в случай, че се ползва за целта 
подизпълнител. Не се признават разходи за дълготрайни материални активи. 
Попълвайте всички графи, като обърнете особено внимание на мерната единица и 
количеството.  
С цел избягване на технически неточности, бюджетът се прилага във вид на excel и в 
сканиран PDF формат с подпис и печат. При разминаване на данните, за меродавен се 
отчита PDF файла. 

ПОПЪЛВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ 
Биография на ръководителя и основните участници 

Освен информация за ръководителя на проекта, по преценка на кандидата се попълват 
биографии и на други участници. В случай, че в изпълнението на проекта са 
ангажирани доказани творци и специалисти в съответната област, това ще подпомогне 
Комисията в преценката за качествата на цялостното проектно предложение. При 
необходимост можете да копирате формата за биография. 

Информация за кандидатстващата организация/биография на физическото лице 
Юридическите лица попълват информацията в свободен текст. Примерното 
съдържание включва година на създаване на организацията, предмет на дейност, в 
който е специализирана, участие в проекти по години, получени награди, отличия, 
номинации. Начинът на представяне има важно значение за да удостоверите 
необходимия капацитет за управление на проекта, с който кандидатствате. Сферите на 
досегашната ви активност трябва пряко да кореспондират със съдържанието на 
представено проектно предложение. 
Физическите лица могат да попълнят биографията си в свободен текст или да ползват 
приложения макет за представянето си. 

За юридическите лица - ЕИК или БУЛСТАТ (с оглед служебно събиране на 
информацията). За юридическите лица, регистрирани извън Република България 
– документ за съответната регистрация или достъп до определен общодостъпен 
интернет регистър. 
Документът се подготвя като влезете в сайта на Агенцията по вписванията и оттам 
изберете менюто Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Въведете ЕИК за 
юридически лица или БУЛСТАТ за физически лица. Ще се отвори страница с името на 
фирмата, организацията или физическото лице и данни „Основни обстоятелства“. С 
опцията screenshot копирате страницата и генерирате JPG или PDF файл, който 
прилагате към документацията на проекта.  
За юридическите лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или 
местната власт в България или друга държава от Европейския съюз, е необходимо да 
приложат в PDF файл съответния документ. За кандидатите от друга държава е 
необходимо заедно с документа да приложат превод на български, подписан от 
лицензирана преводаческа агенция.    

Актуална информация за упражняващи свободна професия или занаятчийска 
дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ. За лица, упражняващи свободна 
професия или занаятчийска дейност, регистрирани извън Република България -  
документ за съответната регистрация или достъп до определен общодостъпен 
интернет регистър.  

https://drive.google.com/file/d/1yXF5nMcF4kQBWjgjxboMA0edmDVBguBC/view?usp=sharing
https://www.registryagency.bg/bg/
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Документът се подготвя като влезете в сайта на Агенцията по вписванията и оттам 
изберете менюто Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Въведете БУЛСТАТ за 
физически лица. Ще се отвори страница с данни „Основни обстоятелства“. С опцията 
screenshot копирате страницата и генерирате JPG или PDF файл. 

Документ за осигурена зала / обект 
Документът се подписва от организацията или физическото лице, собственик или 
управител на залата или обекта, където се провеждат събитията по проекта. 

Декларация за партньорство 
 
Примерният макет на декларацията е подготвен за улеснение на кандидатите и се 
подписва от организацията партньор. Ненужното съдържание в нея се изтрива. 
Декларираната готовност за подкрепа трябва да съвпада с информацията в 
апликационния формуляр и бюджета.  
 
Декларация за юридически лица, регистрирани по  Търговския закон - във връзка 
със Закона държавните помощи, за ползването на авторски произведения по чл.18 
от Закона за авторското право и сродните му права, по обстоятелствата на чл. 12 и 
чл. 18 от Правилника, за прилагане на Административна програма „Календар на 
културните събития“ на Община Велико Търново. 
 
Документът се подписва единствено от юридическите лица, регистрирани по 
Търговския закон, които имат ограничения за получаването на държавни помощи.  
Документът предвижда две възможности: 
- че представляващото лице е автор / носител на авторското право върху 
приложените произведения, обект на защита от Закона за авторското право и сродните 
му права, съгласно чл. 18 от закона; 
- че с изпълнението на дейностите по проекта не нарушава авторско право, сродно 
на него право или друго право по Закона за авторското право и сродните му права. 
Преди да подпише декларацията, кандидатът трябва да се съобрази и със съдържанието 
на закриляните обекти на авторско право, които включват цели произведения или части 
от автори починали преди по-малко от 70 години: 
1. литературни произведения, включително произведения на научната и техническата 
литература, на публицистиката и компютърни програми; 
2. музикални произведения; 
3. сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, 
хореографски и други; 
4. филми и други аудиовизуални произведения; 
5. произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на 
приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; 
6. реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове; 
7. фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на 
фотографския; 
8. одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, 
карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното 
устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на 
науката и техниката; 

https://www.registryagency.bg/bg/
https://portal.registryagency.bg/CR/reports/VerificationPersonOrg
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9. графично оформление на печатно издание; 
10. кадастрални карти и държавни топографски карти. 
11. преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; 
12. аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; 
13. периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази 
данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. 
В случай че се налага ползването на авторски права, кандидатът подписва договор с 
техния носител. В документа се уговаря възнаграждението, отстъпеното право за 
ползване като територия, тираж, времетраене и други условия, предвидени в закона. 
 
Декларация за български и чуждестранни юридически лица, регистрирани в 
държава от Европейския съюз с нестопанска цел, юридически лица, създадени със 
закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт в България или 
друга държава от Европейския съюз - за ползването на авторски произведения по 
чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права. 

В частта относно чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права кандидатът 
декларира обстоятелствата, приложими за кандидатите, юридически лица, 
регистрирани по  Търговския закон.  

Декларация за пълнолетни физически лица, граждани на България или друга 
държава от Европейския съюз, упражняващи свободна професия или 
занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в 
държавата, в която са установени - за ползването на авторски произведения по 
чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права. 

Декларацията се подписва само от кандидатите-физически лица, като се декларират 
идентични обстоятелства, както за български и чуждестранни юридически лица, 
регистрирани в държава от Европейския съюз с нестопанска цел, юридически лица, 
създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт в 
България или друга държава от Европейския съюз. 

 

Предложения се приемат в pdf формат, на e-mail:  kultura_vt@abv.bg 
 

За допълнителна информация: Дирекция „Култура, туризъм и международни 
дейности“, тел. 062/619 411 – Теодора Станчева, 062/619 218 – Грета Иванова. 
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