
 

 

 

ДАРИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ  
„РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2019 Г. 

 
 
 

1. „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД по договор № 

№1/14.01.2019 г. – подкрепа на Парад на ретро автомобили и GREEN 

ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

2. „Ас –Строй“ ЕООД по договори №2/14.02.2019 г., №8/8.04.2019 

г.- подкрепа за Парад на ретро автомобили и проект  „Архитектурно-

строителна работилница за деца“ в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

3. „Булмаркет ДМ“ ООД по договор №3/14. 02.2019 г. – подкрепа за 

проект „Музика без граници“ в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

4. ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" по договор 

№4/11.03.2019 г. – подкрепа за Парад на ретро автомобили и 3D STREET 

ART в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

5. „Строително оборудване“ ООД по договор №5/12.03.2019 г.– 

подкрепа на проект „Европа – това сме ние“ GREEN ROCK FEST и 3D STREET 

ART в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

6. „Оргахим“ АД по договор 6/14.03.2019 г. – подкрепа на проект 

„Музика без граници“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния 

дух“ 

7.  Фондация „Еконт“ по договор №7/3.04.2019 г. – подкрепа за 

програма „Знание и растеж“ в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

8. „Дунавски драгажен флот“ по договор №28/1.10.2018 г – 

подкрепа за проект „Международен мажоретен фестивал и Русенски 

карнавал в рамките, Фолклорен фестивал „Северина“ в рамките на 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

9. „Карина -Русе„ ООД по договор №12/17.04.2019 г.- подкрепа на 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

10.  „Аспро МГ“ ЕООД по договор №13/18.04.2019 г. – подкрепа на 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

11. „Елеганс 66“ ЕООД  по договор №16/20.05.2019 г. – подкрепа на 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ 



 

 

12. „Нетуоркс България“ ЕООД по договор №18/30.05.2019 г. – 

подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

13. ЧСИ Цветанка Георгиева по договор № 19/3.06.2019 г. – 

подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

14. „Ес Транс“ ООД  по договор №20/4.06.2019 г. – подкрепа за 

Участието на отбор на МГ „Баба Тонка“ в Международна олимпиада в 

Япония в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

15. „МБМ Металуърк“ ЕООД по договор №21/4.06.2019 г. - подкрепа 

за Участието на отбор на МГ „Баба Тонка“ в Международна олимпиада в 

Япония в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

16. „Гера“ ООД по договор № 22/7.06.2019 г. - подкрепа за Участието 

на отбор на МГ „Баба Тонка“ в Международна олимпиада в Япония в 

рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

17. „Хоризонт САЩ“ ООД по договор № 23/14.06.2019 г. – Подкрепа 

за Парад на ретро автомобили в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

18. "Ауто Хит"ООД  по договор № 24/20.06.2019 г.– подкрепа за 

Парад на ретро автомобили в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

19. "В и К" ООД по договор №26/3.07.2019 г. – подкрепа за 

кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

20. "Тераком" ООД по договор №27/12.08.2019г. – подкрепа за 

проект „Симфонично с Дони и Нети“ в рамките на  кампанията „Русе – град 

на свободния дух“ 

21. "Дунарит" АД по договор №28/13.08.2019 г. – подкрепа за GREEN 

ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

22. "Мегахим" АД по договор №29/13.08.2019 г. – подкрепа за GREEN 

ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

23. "М.О. Русе" ЕАД по договор № 30/ 14.08.2019 г. – подкрепа за 

проектите „Една русенска идея се възражда след 111 години“ и „Седемте 

чудеса на България“ в рамките на кампанията „Русе – град на свободния 

дух“ 

24. "Ас Строй" ЕООД по договор № 31/22.08.2019 г. – подкрепа за 

проект „Симфонично с Дони и Нети“ в рамките на кампанията „Русе – град 

на свободния дух“ 

25. "Общински пазари" ЕООД по договор № 32/23.08.2019 г. - 

подкрепа за GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 



 

 

26.  „АСТ Сервиз“ ЕООД по договор № 33/3.09.2019 г. - подкрепа за 

GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на свободния дух“ 

27. Нотариус Свелтозар Стоилов-Шумен по договор № 34/5.09.2019 

г. - подкрепа за GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

28. "Винарска къща Левент" АД по договор № 35/12.09.2019 г. - 

подкрепа за GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

29. УМБАЛ "Медика Русе" ООД по договор № 36/17.09.2019 г. - 

подкрепа за GREEN ROCK FEST в рамките на кампанията „Русе – град на 

свободния дух“ 

 

  

 

 

 


