
Конкурс за проекти – 2016 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

Сесия 2 

 

ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ 

 

ВЪПРОС 1:  

Като допустим кандидат са посочени регионални, общински и читалищни 

библиотеки. В същото време за тематични области 2 и 3 се посочва, че задължително 

трябва да има партньор, който не  е библиотека. Моля да уточните дали НПО в 

обществена полза могат да участват - било като кандидат или партньор, и какви са 

изискванията спрямо тях? 

ОТГОВОР: 

Съгласно правилата на конкурсната процедура, допустими партньори само във 2 и 3 

тематични области са неправителствените организации, регистрирани в България 

като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност 

само в обществена полза, чието вписване в Централния регистър на Министерството 

на правосъдието не е заличено към момента на кандидатстване.  

НПО не могат да участват като водеща организация в рамките на конкурсната схема! 

Основната цел на конкурсната процедура е да затвърди мястото на обществените 

библиотеките като активен участник в обществения живот на съответното населено 

място или регион. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ВЪПРОС 2:  

В Насоките за кандидатстване са посочени само недопустими разходи. Има ли 

някакви изисквания спрямо допустимите разходи - вид, процентно съотношение, 

разпределение между водещия и партньора/ите? 

ОТГОВОР: 

Относно бюджета на проектите, е приложима посочената в Насоките за 

кандидатстване финансова рамка за максимален и минимален размер на 

безвъзмездното финансиране. Задължително е съфинансиране в размер на 20%, 

което може да се разпредели между партньорите по проекта. Няма изискване за 

процентово съотношение между допустимите разходи.  

 



ВЪПРОС 3:  

Допустим ли е разход за закупуване на електронни четци? Допустими ли са 

възнаграждения на лектори за обучение в ИКТ на граждани без компютърна 

грамотност? 

ОТГОВОР: 

В Насоките за кандидатстване са посочени недопустимите разходи в рамките на 

конкурсната процедура. Всички останали разходи са допустими ако съдействат за 

постигане целите на проекта, на тематичната област и на конкурса като цяло.  

––––––––––––––––––––––––– 

 

ВЪПРОС 4:  

Допустими разходи ли са възнагражденията и осигурителните плащания към тях на 

наети външни експерти - музикален педагог, хореограф, етнограф? 

ОТГОВОР: 

Разходите за възнаграждения на външни експерти, включително дължимите според 

закона осигурителни плащания, са допустим разход по проекта ако нито 

библиотеката, нито нейните партньори по проекта имат необходимата експертиза за 

постигане целите на проекта, целите на тематичната област и на конкурса като цяло, 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ВЪПРОС 5:  

Допустими разходи ли са тези, направени по т.ІІ от Бюджетната матрица - напр. 

пресконференция по проекта, брошура, плакат, покани за събития и др. 

ОТГОВОР: 

Допустими са всички разходи, които съдействат за информиране на целевата група и 

местната общност за дейностите и резултатите от проекта. Планираните разходи за 

информация и публичност трябва да съответстват на профила на целевата група и на 

проектната идея, както и да водят до постигане целите на проектното предложение.  

––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 



ВЪПРОС 6: 

Доколко детайлно следва да е изброяването на материалите, които ще са 

необходими за дейността - напр. конци, прежда, картон, бои, четки или по общо в 

групи "Материали за приложни изкуства", "Материали за етнокухня"? 

ОТГОВОР:  

Достатъчно е да групирате материалите по групи или типове, според характера на 

проекта и съответната дейност. Не е необходимо да изброявате подробно броя и 

вида на артикулите в съответната група. В обосновката на дейностите следва ясно да 

опишете какво планирате да осъществите и какви методи и средства ще използвате.  

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ВЪПРОС 7:  

Какви са праговете за закупуване на оборудване и техника, считана за ДМА? 

ОТГОВОР:  

Съгласно Насоките за кандидатстване праговете се определят от счетоводната 

политика на кандидатстващата организация. Най-често прагът е 700 лв, съгласно 

разпоредбите в счетоводното законодателство и ако няма специфични за 

съответната библиотека /читалище такива.  

 

ВЪПРОС 8:  

При подаването на документите трябва ли да бъдат представени актуално състояние от: 

1. Читалището, което е водещ партньор 

2. Средното училище, което е партньор по проекта. 

ОТГОВОР:  

Ако читалището е водещ партньор, то не подава удостоверение за актуално състояние. За да 

е допустимо като кандидатстваща организация , читалището следва да е участвало в 

програма „Глобални библиотеки – България” за периода 2008-2013 г. и да има подписано 

Споразумение за сътрудничество с Фондация „Глобални библиотеки – България“ от 2016 г. 

Удостоверение  за актуално състояние на партньора се прилага само когато партньор е НПО, 

включително училищно настоятелство и читалище, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Не се подава 

актуално състояние за училища, когато са партньори по проектни предложения в рамките на 

тематична област 2 и 3.  

 

 


