
 

 

Често задавани въпроси “Творчески стипендии” 

 

1. Как мога да кандидатствам? 

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди само след 

задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване. Кандидатури по имейл не се 

приемат. 

2. Къде мога да намеря документите по програмата? 

Документите по програмата ще са видими при бутон “Кандидатствай” след като влезете във 

вашия профил. Документите можете да свалите като zip файл. 

3. Допустимо ли е да кандидатства физическо лице по програмата? 

Да, по програмата са допустими физически лица. 

4. Мога ли да кандидатствам, ако не съм самоосигуряващо се лице?  

Да, физически лица по програма “Творчески стипендии” могат да кандидатстват независимо 

дали са или не самоосигуряващи се. 

5. Допустимо ли е да кандидатства юридическо лице? 

Не, по програма “Творчески стипендии” са допустими само физически лица. 

6. Мога ли да кандидатствам, ако изпълнявам друг проект към НФК (като по програма 

„Творчески инициативи в областта на театралното, танцовото, цирковото  и 

визуалното изкуство“ 2021 или „Музикални инициативи“ 2021 година)? 

Да, кандидат с проект, който все още не е отчетен, но е в срок на предстоящо отчитане, е 

допустим кандидат. Срокът за изпълнение на вашия проект е заложен в подписания от вас 

договор с НФК.  

Програмите „Творчески инициативи в областта на театралното, танцовото, цирковото и 

визуалното изкуство“ 2021 и „Музикални инициативи“ 2021 са все още в срок на изпълнение на 

одобрените проекти. 

7. Мога ли да кандидатствам, ако съм получил стипендия през 2020 и/или 2021 година? 

Да, няма условие за недопустимост на бенефициенти от “ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ В ОБЛАСТТА НА МУЗИКАТА 21” и 

“ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И НА ИЗТЪКНАТИ ТВОРЦИ И НА ДРУГИ 

МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА 20”. 

8. Допустимо ли е участие в две различни конкурсни сесии за 2022  (например програма 

"ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ" и програма “МОБИЛНОСТ”)? 

Да, едно и също лице може да подаде кандидатури в различни програми към НФК.  

9. Допустим кандидат ли съм ако съм на трудов договор? 



 

Допустими са кандидати в трудови правоотношения, доколкото трудовите правоотношения не 

са в качеството им на артист. 

10. Какво са трудови правоотношения? 

Трудови правоотношения са такива, възникнали въз основа на кодекса на труда. Ако не сте 

сигурни дали сте в трудови правоотношения, моля, обърнете се към работодателя си. 

11. Длъжността, която заемам по трудов договор, артистична дейност ли е? 

Преценката дали заеманата от Вас длъжност е на артист следва да направите Вие въз основа на 

длъжностната си характеристика. Кандидатствайки по програмата, вие следва да декларирате, 

че не сте на трудово правоотношение в качеството си на артист.  

12. Как се доказва активността ми като артист през 2020 г. и 2021 г.? 

Всеки кандидат, с творческата си биография по образец, следва да докаже активна творческа 

дейност през 2020 г. и 2021 г. в Р. България. 

13. Бих искал да помоля за пояснение относно дефиницията на термина "годишен 

доход" в условията за кандидатстване? Какви доходи ще бъдат проверявани от НАП? 

Проверка от органите на НАП по отношение на двете изисквания за  допустимост - начислени и 

изплатени данъчни задължения за 2021 г. и  годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа 

на граждански и/или авторски договори. Всеки от кандидатите трябва да отговаря и на двете 

изисквания. 

При контакт с органите на НАП по програма „Творчески стипендии“ ще бъде потърсена 

следната информация относно кандидатите: 

●   „Подадена годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. 

(да/не)“ 

●  „Дата на подаване на ГДД“ 

● „Обща сума на декларираните в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ доходи преди приспадане на 

нормативно признати разходи, разходи за ДОО, ЗО и  др. разходи  “; 

●  „Размер на деклариран годишен данък по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.“ 

● „Размер на платения годишен данък по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.“ 

 

14. От кого трябва да бъдат подписани декларациите в пакета документи? 

Декларациите следва да са подписани (с КЕП или саморъчно) от кандидата. 

15. Мога ли да подам кандидатура на друг кандидат? 

Можете да подадете кандидатура единствено от своя профил в системата на НФК. 

16. Какво се случва при техническа грешка/ невъзможност да се подаде кандидатурата? 

Следва да подадете сигнал имейл tech.support@ncf.bg. 

 

17. Мога ли да кандидатствам с проект? Мога ли да кандидатствам с групов проект? 

mailto:tech.support@ncf.bg


 

Програмата “Творчески стипендии” представлява стипендия за едно лице – в размер на до 

8000 лева. По програмата не се изготвя проект при кандидатстването. Нужните документи за 

кандидатстване са описани на страница 3 от условията на програмата. 

18. Исканата сума, посочена в документите трябва да е 8000 лева за всеки кандидат или 

е необходимо сам да определя хонорар/стипендия до тази сума?  

В зависимост от броя постъпили одобрени кандидатури и спрямо финансовия ресурс по 

програмата, индикативната сума ще се разпредели по равно на бенефициентите, като 

максималната сума за една стипендия е до 8000 лева. 

19. Какво трябва да представлява събитието/продукта и събитието със социално 

въздействие? Може ли да бъде едно събитие? 

Бенефициентите се задължават в рамките на 6 месеца след подписване на договора да 

изпълнят: 

1. Едно публично участие/изява/изпълнение или един творчески продукт (спрямо сферата 

на изкуства, в която работят). 

2. Едно събитие/участие/изява, свързано със социално въздействие на изкуствата.  

Бенефициентите сами решават какво събитие/продукт и какво събитие със социално 

въздействие ще създадат. Събитието със социално въздействие по точка 2, следва да е отделно 

от публичното събитие от точка 1.  

20. Мога ли да отчета събитие, което е вече планирано и финансирано от друг донор? 

Публичното участие/изява/изпълнение или творчески продукт не може да е създаден в 

рамките на друг проект, който е финансиран от НФК или друга донорска програма. 

21. Може ли да отчета продукт/събитие с участието на друг бенефициент по програмата? 

Допустимо е в отчета да предоставите продукт/събитие, в което е имало участие и на друг 

бенефициент, като ясно се посочи в отчета на всеки един от бенефициентите, тяхната роля и 

принос. 

22. Какви са сроковете за изпълнение на договорните отношения с НФК? 

Срокът за изпълнение на задължението по договор е до 31.12.2022 година, а за подаване на 

съдържателен отчет - 31.01.2023 година. 

23. Как да попълня формуляр за участие в първа стъпка на онлайн кандидатстването? 

В пакета с документи по програмата е добавена екранна снимка с инструкции за попълване на 

стъпка 1. 

Ако вече сте изтеглили пакета с документи, следвайте инструкциите от тази снимка: 



 

 

24. Попълнил съм стъпка 1 по начин, различен от горните инструкции. Това проблем ли 

е? 

Не, не е проблем. Кандидатурата Ви се проверя на база документите, прикачени в стъпка 2. 

25. Прави ли ме недопустим кандидат факта, че нямам начислени данъчни задължения 

за 2021г.? 

Съгласно условията на програмата, кандидатите следва да са:  

- Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и 

изкуствата;  

- 2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.;  

- 3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или авторски 

договори; 



 

В тази връзка следва да се посочи, че осъществяването на дейност следва да е обвързано с 

получаване на доходи, върху които следва да са начислени и изплатени съответните данъчни 

задължения. 

 

26. Моята специализация е Игрално кино. Но може ли да отчета проекта с представление 

например? Или друг тип творчески проект- визуално изкуство, документален филм 

или друго? 

Да, допустимо е да представите в съдържателния отчет, ваш продукт/събитие в друга сфера от 

Вашата специализация. 

27. Ако се кандидатства по програма "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ",  от дадено юридическо лице, може ли да се 

кандидатства и от представител на това юридическо лице по проект "Творчески 

стипендии"? 

Да, юридическото и физическото лице са различни кандидати. 

28. Какво се случва, ако не успея с реализацията на двете събития до крайния срок? 

При неизпълнение на договора, бенефициентът следва да върне средствата, спрямо условията 

на договора. 

При непредвидени обстоятелства, е възможно входиране на молба за отсрочка по договора, 

като ако молбата бъде одобрена, се подписва допълнително споразумение с нов срок по 

договора. 

29. В доходите от предходната 2021 година, включват ли се парични обезщетения за 

безработица? 

Не, тези обезщетения не са част от проверката, която се осъществява от служителите на НАП. 


