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ВЪПРОС

ОТГОВОР

За организациите, работещи по тези проекти,
финансирането счита ли се за държавна помощ
според закона?

Финансирането по програма ФАР на схеми за
безвъзмездна помощ не се счита за държавна
помощ по смисъла на Закона за държавните
помощи.

С договор с Областна управа ни е учредено
безвъзмездно право на собственост на обект
частна държавна собственост от 2004 г за срок от
10 г. Необходимо ли е да представяме и документ,
в който да се посочва че сградата се предоставя за
целите на проекта

В раздел 2.4 на Насоките за кандидатстване ясно е
указано, че кандидатстващата организация трябва
да докаже правото си за ползване на недвижимия
имот, който ще се ползва за нуждите на проекта.
Не е необходимо в самия акт за учредяване
правото на ползване това да се упоменава.
Достатъчно е и в друг официален документ да има
волеизявление на собственика, че разрешава
реализацията на проект със съответните цели и
предназначение в рамките на предоставения имот.
Извън документа доказващ правото на ползване се
изисква изрична декларация от собственика, която
потвърждава, че той не възразява имотът да се
ползва за не по-малко от 5 години за нуждите на
проект по настоящата схема за безвъзмездна
помощ.

Предоставен ни е обект Общинска собственост за
безвъзмездно право на ползване от 1999г. за срок
от 10 г. Необходимо ли е ново решение на ОС, в
което да е упоменато, че сградата се предоставя за
целите по проекта

В раздел 2.4 на Насоките за кандидатстване ясно е
указано, че кандидатстващата организация трябва
да докаже правото си за ползване на недвижимия
имот, който ще се ползва за нуждите на проекта.
Не е необходимо в самия акт за учредяване
правото на ползване това да се упоменава.
Достатъчно е и в друг официален документ да има
волеизявление на собственика, че разрешава
реализацията на проект със съответните цели и
предназначение в рамките на предоставения имот.
Извън документа доказващ правото на ползване се
изисква изрична декларация от собственика, която
потвърждава, че той не възразява имотът да се
ползва за не по-малко от 5 години за нуждите на
проект по настоящата схема за безвъзмездна
помощ.
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