
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 
 

• Въпрос: 
Може ли една и съща организация да кандидатства с повече от един проект? 

• Отговор: 
Съгласно чл. 9 (5) от Правилата: Всеки кандидат по Програма „Култура“ може да 
кандидатства с по един проект на всяка сесия в текущата година и само веднъж в 
текущата година с един и същ проект. 

 
• Въпрос: 

Изисква ли се кандидатите физически лица да имат активна регистрация в регистър 
БУЛСТАТ?  

• Отговор: 
Съгласно чл. 11 (5) от Правилата, допустими за кандидатстване по програмата са 
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. 

• Въпрос: 
Ще бъде ли публикуван протокола от заседанието на комисията за оценка на проектни 
предложения? 

• Отговор:  
Съгл. чл. 10, ал. (2) от Правилата, резултатите от проведената сесия по ал. 1 се 
публикуват в сайта на Община Велико Търново. 
 

• Въпрос: 
Ще има ли средства за лятна сесия? 

• Отговор: 
Съгласно чл. 25 от Правилата, одобрените проекти се съфинансират: 
(1) На зимна сесия – до 80% от средствата, заложени в бюджета на Програмата за 
следващата година; 
(2) На лятна сесия – останалите неразпределени средства се разпределят по програмата 
за текущата година; 
 

• Въпрос: 
Какъв документ се представя при безвъзмездно ползване на зала: писмо за партньорство 
или оферта? 

• Отговор: 
При наличието на партньор по проекта, който се е ангажирал с предоставяне на зала за 
реализация на проекта, следва да се предостави приложение №4 от Правилата, а именно: 
декларация за партньорство. 
 

• Въпрос: 
На какво основание се извършва редуцирането на бюджетите? Конкретни пера ли се 
редуцират или се намалява общата сума? 

• Отговор: 



Съобразно чл. 22, (1) от Правилата, оценката и класирането се извършва съгласно 
Оценъчна карта–Приложение №8 от Правилата. Съфинансиране получават проектите, 
класирани в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите  средства и съобразно оценката 
на критерий „Реалистичност на бюджета“, съдържащ се в оценъчната карта. Класиране: 
- оценените проекти с над 90 т. получават между 90 и 100 % от заявеното съфинансиране; 
- оценените проекти с над 80 т. получават между 85 и  90 % от заявеното съфинансиране; 
- оценените проекти с над 60 т. получават между 80 и 85 % от заявеното съфинансиране; 
- оценените проекти с под 60 т. не се класират за съфинансиране. 
 

• Въпрос: 
До кога е срокът за подаване на проекти? 

• Отговор: 
16 януари 2023 г., 23:59 ч. 
 

• Въпрос: 
Кога ще бъдат обявени резултатите от оценъчната сесия? 

• Отговор:  
Съгл. чл. 10, ал. 1 от Правилата, резултатите от проведената сесия за участие в Програма 
„Култура“ се оповестяват в срок до 15 работни дни, считано от крайната дата за подаване 
на проектите.  
(2) Резултатите от проведената сесия по ал. 1 се публикуват в сайта на Община Велико 
Търново. 
 

• Въпрос: 
Допустим разход ли е изработването на паметна плоча? 

• Отговор: 
Не е допустим разход по програмата. 
 

• Въпрос: 
Кой оценява проектите? 

• Отговор: 
Съгласно чл. 20 (1) Оценката и класирането на кандидатстващите проекти по Програма 
„Култура“- чл. 3, ал. 2 се извършва от Комисия по допустимост и оценка на проектите, 
назначена със заповед на Кмета на Общината, в състав:  
1. ресорният заместник-кмет; 
2. главния счетоводител на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“; 
3. юрисконсулта на дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“; 
4. до седем експерти от дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“; 
5. до седем експерти от състава на Обществено-експертния съвет по Култура към 
Община Велико Търново;  
(2) Председател  на комисията е ресорният заместник-кмет.  
 

• Въпрос: 
Как се процедира при наличие на конфликт на интереси? 

• Отговор: 
Съгласно чл. 21. (1) Членовете на Комисията попълват декларация, удостоверяваща 
наличие или липса на конфликт на интереси. 



(2) Членовете на Комисията, декларирали наличие на конфликт на интереси по един или 
повече от кандидатстващите проекти, нямат право да участват в обсъждането, оценката 
и класирането на същите 
 

• Въпрос: 
Прави ли се цялостен отчет на административна програма „Календар на културните 
събития“? 

• Отговор: 
Съгл. чл.33 от Правилата:  
(1) В срок до 31 януари на следващата година Дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ подготвя мониторингов доклад. 
(2) Докладът съдържа информация, съгласно съдържанието на Системата за 
наблюдение и оценка на ефектите от реализацията на събитията и се изготвя въз основа 
на извършен мониторинг съгласно чл. 30 от настоящите Правила /приложение 9/ и 
представени от изпълнителя формуляри за финансов и съдържателен отчет. 
(3) След утвърждаване от Кмета на Община Велико Търново, докладът се представя за 
одобрение пред Великотърновския общински съвет. 
 

• Въпрос: 
Какво e процентното съотношение на собствено участие спрямо общия бюджет на 
проекта? 

• Отговор: 
Съгласно чл. 7 Кандидатите за включване в Програма „Култура“ осигуряват собствено 
участие в размер на не по-малко от 20 % от общия бюджет на събитието, който може да 
се осъществява и под формата на нефинансов принос, основавайки се на реалистични 
стойности, съгласно чл. 31, ал. 4 от настоящите Правила.  
 

• Въпрос: 
Какъв е допустимият размер на административните разходи? 

• Отговор: 
Съобразно чл. 17 (1) т.1 Правилата, допустими разходи по Програма „Култура“ за 
съфинансиране са административни разходи в рамките до 10 % от сумата, с която се 
кандидатства за съфинансиране пред Община Велико Търново. 
 

• Въпрос: 
Какви документи се представят за доказване на уредени авторски права? 

• Отговор:  
Към момента на кандидатстване с проект по програмата се попълва декларация №5 /за 
юридически лица/ или №6 /за физически лица/, в която се декларира, че „Чрез 
реализацията на проекта, няма да бъдат нарушени авторски права или сродни на тях 
права, както и че всички авторски и сродни на тях права, свързани с реализирането на 
проекта, ще бъдат уредени преди да стартира проекта. При одобрение на проекта и 
решение за съфинансиране, преди да се сключи договор за съфинансиране, одобреният 
кандидат следва да предостави декларация от правоносителите на авторски и сродни на 
тях права за авторство, за разрешаване ползването на съответното произведение за 
целите на проекта /вкл. и публично показване/, както и за това, че трети лица не 
притежават права върху съответното произведение/проект. 



 
• Въпрос: 

Какъв е крайният срок за отчитане на проектите? 
• Отговор:  

Съгласно чл. 31. (1) от Правилата, предоставените финансови средства на 
организаторите на събития по Програма „Култура“ се отчитат в едномесечен срок след 
реализацията на проекта. 
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