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ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО  ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО 

 

1. Допустимо ли е да кандидатства физическо лице? 

ОТГОВОР: Не е допустимо кандидатстването  на ЕТ (еднолични търговци) с основна 

дейност в сферата на Любителското творчество. 

 

2. Това, че проект от миналата година не е отчетен все още, възпрепятства ли ни 
като организация да кандидатстваме по програмите на нфк? 

 
ОТГОВОР: Недопустими по всички програми на НФ “Култура” са организации с 
неизпълнени договорни задължения към фонда. В тази връзка, ако сте подали отчет и не 
сте получили  писмо от НФ “Култура”, че отчетът не е одобрен,  организацията е допустим 
кандидат. 

 
 

3. Във връзка с критериите на оценка проектното предложение и проекта предвижда 
участието на бежанци или други уязвими групи от населението, какви 
допълнителни материали според приложение 2 са необходими за удостоверяване 
на този факт ? 

 
ОТГОВОР: Можете да дадете информация за това чрез Приложение 2 в "Информация за 
проекта" и в точка "1.Целта на проекта и предвидена аудитория и точка"  и "2. Целта на 
проекта и предвидена аудитория",  като опишете, че се предвижда участието на бежанци 
или други уязвими групи от населението в проекта. 
 

4. Възможно ли е реализирането на проекта да продължи и след обявената дата 1 
ноември? Предвиждаме създаването на танцов спектакъл и искаме той да се играе 
не само веднъж. Можем ли да получим финансова подкрепа за наем на зала за 10 
спектакъла, ако само два от тях се играят в рамките на обявения срок?  

 
ОТГОВОР: НЕ, не допустимо. 

 
 

5. За кои планирани разходи трябва да предоставя оферти? 

ОТГОВОР: Към проектната документация се прилагат оферти при разходи над 3 000 
лева, както и за разходи за закупуване на ДМА. Задължително е прилагането на оферти 
при закупуване на ДМА, както и за разходи надвишаващи 3 000 лв. (с изключение на 
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хонорари). В останалите случаи не е необходимо прилагане на оферти. Ако разходът е за 
хонорар по граждански договор не се изисква предоставяне на оферта.За ДМА 
(дълготраен материален актив) се приемат активи, които са на единична стойност над 
1000лв. без ДДС (при закупуване на техника - над 500 лв. без ДДС за единичен брой). 

*Достатъчно е представянето на една оферта за всяка услуга. 

 

6. Какъв процент ДМА би могъл да се финансира от нфк? 

ОТГОВОР: НФК би могъл да финансира ДМА, съставляващ 80% от исканата от 
Национален фонд “Култура” сума.  

 

7. Позволен ли е разход за кетъринг? 

ОТГОВОР: Разходът за кетъринг няма как да бъде част от исканата сума от НФК. Бихте 
могли да запишете този разход в графа "Собствен принос".  

 

 

 

 


