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ПРОЕКТ:
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и
критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на
културни проекти на територията на Община Бургас.

§1. В чл. 5 се добавят нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5, със следното съдържание:
(3) Липсата на обстоятелствата по чл. 5 ал. 1, т. 1-3 се декларира от кандидата при
подаване на проектното предложение. Кандидат, чието проектно предложение е
одобрено за финансиране, е длъжен в срок от четиринадесет дни от публикуване на
Решението на Експертната комисия на сайта на Община Бургас, раздел Култура да
предостави надлежните документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 5
ал. 1, т. 1-3. В случай, че исканите документи не се предоставят или те не доказват
липса на обстоятелствата, класирането на проектното предложение се анулира.
(4) Липсата на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 4-5 се проверяват на ниво оценка
на допустимостта от Експертната комисия.
(5) При настъпване на промени по обстоятелствата, удостоверени с документите
по чл. 5, ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми Експертната комисия в 7 дневен срок от
промяната.

§2. Чл. 8 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 8. (1) Всяка организация или индивидуален артист могат да кандидатстват
само с един проект в една сесия.
(2) Всяка организация или индивидуален артист не могат да кандидатстват по
правилника в повече от една сесия за календарната година.
§3. Чл. 10 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 10. (1) Лицата, желаещи да получат финансови средства от Община Бургас по
реда на този правилник, подават Заявление по образец до кмета на общината,
придружено с кратка анотация на проекта.
(2) Документите за кандидатстване се подават в 5 екземпляра, както следва:
1. Формуляр за кандидатстване и попълнен образец на Бюджет на проекта;

2. Доказателства, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 4, т. 2 от настоящия
правилник – Съдебна регистрация за юридически лица и творческа автобиография за
физически лица;
3. Документи, удостоверяващи осигурено съфинансиране, в случай, че има
такова;
4. Декларация, удостоверяваща нефинансов принос в проекта, ако има такъв;
5. Писма за подкрепа от партньорски организации или специалисти в областта на
изкуствата и културата, в случай, че има такива;
6. Допълнителна информация по проекта, за която не е предвидено място във
Формуляра за кандидатстване;
7. Други документи, по преценка на кандидата.

§4. Чл. 11. се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 11. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на Община
Бургас в запечатан плик с опис на документите вътре, подписани от вносителя.

§5. Чл. 12. се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 12. Сесиите за приемане на проекти се осъществяват, както следва:
1. Сесия 1 – краен срок за подаване на документи – 30 март. Краен срок
разглеждане на предложенията – 20 април. Срок за изпълнение на проектите –
септември.
2. Сесия 2 - краен срок за подаване на документи – 30 юни. Краен срок
разглеждане на предложенията – 20 юли. Срок за изпълнение на проектите –
ноември.
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