
На основание Заповед № РД-01-1005/04.04.2019 г. на Кмета на Община Русе и в 

изпълнение на чл. 5 и чл. 6 от Правилника на програма „Култура“ на община Русе за 

финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и и други културни събития, 

приет с Решение № 1099 по Протокол № 44/21.03.2019 г. на ОбС – Русе; 

ОБЩИНА РУСЕ обявява конкурс за финансиране на проекти в областта на изкуството и 

културата от бюджета на Община Русе в две основни направления: 

1. Международни фестивали в областта на изкуствата; 

2. Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата. 

 

Документи за запознаване с условията и за кандидатстване: 

1. Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на 

изкуствата и културата и други културни събития, приет с Решение № 1099 по Протокол № 

44/21.03.2019 г. на ОбС – Русе ;  

2. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1); 

3. Формуляр за бюджет (Приложение 2); 

4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3); 

5. Карта с критерии за оценка на проектните предложения (Приложение 4); 

6. Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5); 

7. Декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност за съгласие за 

водене на отделни счетоводни записвания за средствата получени по програмата (ако е 

приложимо); 

8. Декларация за прилагане на Закона за обществените поръчки, в случай че кандидатът се 

явява публичноправна организация  по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП  или че ще разходва 

финансирането по прозрачни и конкуренти правила, ако не попада в обхвата на ЗОП. 

 

Образци на документите за кандидатстване са поместени в интернет страницата на 

Община Русе: www.ruse-bg.eu. 

Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение в направление 

Международни фестивали е 12 000 лв., а в направление Малки творчески проекти – 3 000 лв. 

Информационен ден: 9 април 2018 г., от 11 ч., в зала „Култура“, ул. „Цариброд“ 3 

Краен срок за представяне на документите за участие по чл. 10 от Правилника – 7 май 2019 г., в 

Деловодството на Община Русе. 

Тел. за контакти: 082 506 505, 082 506 506 

 

 

 

 

http://www.ruse-bg.eu/

