
 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ  

ЧРЕЗ ДАРЕНИЕ ИЛИ ГРАНТ (В ПАРИ ИЛИ В НАТУРА)  

И НАГРАЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ 

 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 С тези критерии се определят условията и реда за отпускане на 

грант в (пари или в натура) и дарение на физически лица и творчески 

формации с изявени дарби от Община Русе.   

Чл.2 Сферите, в които ще се предоставят средства за грант или дарение 

са: 

- Наука; 

- Образование; 

- Култура; 

- Литература и изкуство; 

- Изобретения и високи технологии 

 

Чл.3 Процедурата по подпомагането обхваща следните етапи: 

1. Прием на кандидатури;   

2. Оценка на кандидатурите;  

3. Отпускане на грант (в пари или в натура) или дарение; 

4. Отчитане на изпълнение на условията на гранта. 

 

Раздел II 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ  



 

 

Чл.4 Право на кандидатстване за подпомагане имат пълнолетни, 

малолетни и непълнолетни физически лица, представлявани чрез 

юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, по Закона за читалищата, културни институти и 

организации, по Закона за закрила и развитие на културата, 

образователни институции, по Закона за народната просвета и Закона за 

висшето образование, всички със седалище в Община Русе, които не са: 

1. Политически партии и движения; 

2. Синдикални организации и организации на работодатели; 

3. Организации в ликвидация или в производство по 

несъстоятелност;  

4. Организации или институции, които не са изпълнили условия по 

предходно финансиране;  

5. Организации, които имат парични задължения към държавата 

или Община Русе, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният 

орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията. 

6. Организации, чийто законен представител е осъждан с влязла в 

сила присъда за престъпление против собствеността, освен ако са били 

реабилитирани; 

7. Организации, чийто законен представител е общински съветник 

или лице, работещо в администрацията на Община Русе или 

представител на администрацията на Община Русе; 

8.  Организации, чийто законен представител е съпруг или лице, 

което се намира във фактическо съжителство, роднини по права линия, 

по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднина по 

сватовство - до втора степен включително с член на екипа и на 

Управителния съвет на Фондация „Русе-град на свободния дух“ 

 

Чл.5 Кандидатите трябва да имат изявени дарби в сферите, посочени в 

Чл. 2 от Правилата за подпомагане чрез дарение или грант(в пари или в 

натура) и награждаване на лица с изявени дарби от Община Русе, както и  

постигнати успехи в посочените области и със своите изяви да 

допринасят за популяризирането на Русе като град на иновациите и 

свободната творческа енергия  на национално и международно ниво. 

Чл.6 Кандидатите да не са получавали финансиране от Фондация „Русе – 

град на свободния дух“ в рамките на текущата година; 

Чл.7 Лицата/екипите да не са получавали финансиране от Фондация 

„Русе – град на свободния дух“ за участие в същата инициатива в 

предходни години 



 

 

Чл.8 Участието в инициативата да е обвързано с постигнати отлични 

резултати в предходни кръгове или  със специална покана от 

организатора 

Чл.9 Подпомагане чрез грант в пари се отпуска за: 

- покриване на такси за участие в национален или международен 

конкурс, форум, олимпиада или състезание, фестивал, концерт, 

театрална постановка, изложба, семинар, кръгла маса, конференция, 

симпозиум и др.; 

- транспортни разходи и застраховки;      

- визи;              

- настаняване  

- закупуване на вещи и принадлежности, свързани с представянето на 

лицата в инициативите, посочени в Приложение 1.  

Чл.10 Максималната стойност на финансовата помощ е в размер на 5000 

лв. 

Чл.11 Подпомагане чрез грант в натура или дарение на движимо 

имущество се осъществява с цел: 

- задоволяване на образователни потребности; 

- повишаване на  професионална квалификация; 

- постигане на по-високи резултати в областта на науката, 

образованието, културата, литературата, изкуството, изобретенията и 

високите технологии; 

Чл.12 Приемът на документите е текущ в рамките на съответната 

календарна година. 

Чл.13  Необходимите документи за кандидатстване са:  

- искането по образец (Приложение 1); 

- препоръка от педагог/ специалист или ръководител на 

кандидатстващата организация, покана или служебна бележка за 

участие в национален или международен конкурс, форум, олимпиада или 

състезание, фестивал, концерт, театрална постановка, изложба, семинар, 

кръгла маса, конференция, симпозиум и др., както и документ за 

необходимата такса за участие или писмо от приемащата страна за 

освобождаване от такава, както и за финансовото осигуряване на 

престоя зад граница;    



 

 

- документ, удостоверяващ, че кандидатът е класиран на първо, второ 

или трето място на конкурс, олимпиада, състезание или друг форум със 

състезателен характер в областта на науката, изкуството на национално 

или международно равнище. 

- оферти за удостоверяване на стойността на посочените разходи  

Чл.14  Документите за кандидатстване се подават в офиса на Фондация 

„Русе – град на свободния дух“  на адрес: гр. Русе, бул. „Скобелев“ №31, бл. 

„Българска роза“, вх.2, ет.1  

 

Раздел ІІІ 

ОЦЕНКА НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ  

Чл.15 Административното съответствие съобразно чл. 4 и чл.9 и чл.11 от 

настоящите Правила се оценява от екипа на Фондация „Русе – град на 

свободния дух“ в срок до 7 дни от подаване на документите, след 

съгласуване с юрист. 

Чл.16 В срок до 7 дни от подаване на документите за кандидатстване, 

кандидатите имат право да представят липсващи документи или да 

отстранят неточности при попълването на  формулярите от Приложение 

1.  

Чл.17 Допуснатите до експертна оценка предложения се разглеждат от 

Управителния съвет на Фондацията, но не по-късно от 30 (тридесет ) дни 

след постъпването на искането. 

Чл.18 Експертната оценка  на  предложенията се извършва от 

Управителния съвет на Фондацията в съответствие с изискванията на 

чл. 2, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.13 от настоящите Правила. 

Чл.19 Резултатите се обявяват в срок до 7 (седем) дни от заседанието на 

Управителния съвет и се уведомяват заинтересованите страни 

Чл.20 След решението на Управителния съвет в срок най-малко до 3 

(три) дни, преди старта на проекта, Фондация „Русе – град на свободния 

дух“ сключва договор за грант или договор за дарение с одобрения 

кандидат. 

Чл.21 Сумите на одобрените кандидати се превеждат от Фондацията по 

банков път авансово до 3 (три) дни след сключване на договора, на един 

транш, но при суми над 3000 лв. се допуска и финансиране на два 

транша, уредено в договора по чл. 16 от настоящите критерии. 



 

 

Чл.22 В случаите на подпомагане с движимо имущество, то се  

предоставя на самия кандидат с договор за дарение с тежест, след 

приемно-предавателен протокол, подписан от двете страни. 

Чл.23 Дарените лица трябва да предоставят декларация, че нямат 

свързаности по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. 

 

Раздел IV 

ОТЧИТАНЕ НА УСВОЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  

Чл.24 След използване на средствата, Финансираната страна се 

задължава да представи финансов отчет и доказателства за постигнати 

резултати - индикатори (количествени и качествени) в срок от 10 дни 

след приключването на проекта,  да  предаде Формуляр за отчет 

(Приложение 2), придружен от заверени копия на оригиналните 

договори и разплащателни документи, както следва: 

(1) В случай на извършена услуга по повод реализиране на инициатива 

се представят копия от фактури, в които точно се изписва основанието за 

заплащане, събитието, за което се отнася и датата.  

(2) В случай на заплатени за услуги суми над 500 лв. се представя копие 

от сключен договор и приемо-предавателен протокол. 

(3) При разплащане по фактури по банков път се представя копие от 

платежно нареждане, а при плащане в брой-копие от касова бележка. 

(4) Ако основанието на фактурата има материално 

изражение/отпечатване на рекламни материали, издадени книги и др./ 

задължително да се представи екземпляр и заФондацията. 

(5) При отчитане на транспортни разходи, във връзка с пътуване със 

самолет трябва да се представят копия на покана, с която е свързано 

пътуването, на  заповед за командировка, на протокол за самолетен 

билет или фактура и бордни карти  

(6) При отчитане на транспортни разходи при пътуване с обществен 

транспорт/автобус, влак/, се представят копия от фактури и билети. 

(7) При отчитане на транспортни разходи при пътуване с 

автомобил/собствен или нает/ се представят копия от талона на 

автомобила, фактура за закупено гориво, документ за норма на разход на 

гориво на автомобила, пътен лист за изминати километри и заповед за 

командировка 



 

 

(8) Във връзка с постигнатите резултати от реализирането на проекта 

задължително в Приложение 3, се посочват количествени и качествени 

индикатори, както следва: 

 Брой прояви/участия 

 Брой генерирани продукти 

 Брой активни участници 

 Брой посивни участници/зрители 

 Брой създадени партньорства 

 Брой медийни публикации 

(9) Резултатите от реализирания проект се удостоверяват чрез 

рекламни материали, копия от публикации в медиите, дискове със 

записи на аудио и видеоматериали. 

Чл.25 Отчетите се разглеждат и утвърждават от Управителния съвет на 

Фондация „Русе – град на свободния дух“, но не по-късно от 1 месец след 

тяхното получаване. 

Чл.26 При неизпълнение на клаузи от сключения договор или 

некоректен отчет/липсващи документи, незаконно и нецелесъобразно 

изразходване на средства, недопустими разходи/, преведените от  

Фондация „Русе – град на свободния дух“ средства следва да бъдат 

възстановени с дължимите лихви, съобразно българското 

законодателство. 

 

Раздел V 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ  

Чл.27 Съобразно бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и 

годишната програма Управителният съвет определя тематични 

конкурси в рамките на съответната година, които дават възможност да 

се присъди награда „Посланици на свободния дух“ на най-добрия 

кандидат. 

Чл.28 Сферите, в които могат да бъдат обявявани конкурсите са: 

- Наука; 

- Образование; 

- Култура; 

- Литература и изкуство; 



 

 

- Изобретения и високи технологии. 

Чл.29 Условията за кандидатстване и сроковете  са индивидуални за 

всеки конкурс и се определят от Управителния съвет на Фондацията.  

Чл.30 Конкурсът се обявява в срок до 7 дни след решението на 

Управителния съвет,  на сайта на Фондацията, във Фейсбук на 

официалната страница на кампанията „Русе – град на свободния дух“ и 

чрез средствата за масово осведомяване.   

 Чл.31 Управителният съвет сформира експертна комисия, която да 

оцени и класира постъпилите кандидатури в рамките на определения 

срок. 

Чл.32 Управителният съвет разглежда и утвърждава резултатите от 

класирането и взема решение за предоставяне на наградата. 

Чл.33 Наградата може да бъде парична или предметна, в зависимост от 

условията на самия конкурс, и се предоставя заедно с грамота „Посланик 

на свободния дух“.   

 

Раздел VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.34 За неуредените в настоящите Правила въпроси се прилагат 

Правилата за извършване на обществено полезна дейност от 

Фондацията, нейният учредителен акт, както и действащото българско 

законодателство.   

 

 


