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ПРАВИЛНИК 2019
СЕСИЯ 2 - 2019
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
На 04.07.2019г. на заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от
Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрените за съфинансиране в Сесия
2/2019г. следните проектни предложения:
1.Заявление № 08-00-8800/21.06.2019 г. Независима фондация "Театър в куфар" - 10-то издание на
"Ерата на Водолея" - Фестивал на българския физически и визуален театър и пърформанс
2. Заявление №08-00-8819/26.06.2019г. Боряна Пантелеева, Сдружение "Сладкопойна чучулига" Фестивал за нова детска песен "Сладкопойна чучулига"
3. Заявление № 08-00-8822/26.06.2019 г. Димитър Ташев Ташев - "Фестивал на игрите"
4. Заявление № 08-00-8823/26.06.2019 г., Георги Василев Русев "SAUDADE -копнеж, мечтание,
носталгия"
5. Заявление № 08-00-8825/26.06.2019 г. Евелина Василева Михалева - фестивал "Морски подиум"
6. Заявление № 08-00-8838/28.06.2019 г., Руслан Димитров Карагьозов - "Тоя влак за Бургас" албум и
представянето му пред бургаската публика
7. Заявление № 08-00-8842/28.06.2019 г. Надя Пеовска - "Бургас през погледа на Руси Стоянов"
8. Заявление № 08-00-8844/28.06.2019 г. Българска фондация Биоразнообразие "Фестивал за
съвременно изкуство вода, 2019: Пречистване"
ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ:

СЕСИЯ 2 - СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
От 1-ви юни стартира втората сесия за 2019 година за кандидатстване съгласно "Правилник за
условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни
проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от
Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се
предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.
* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават при
сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас.
Периодът за подаване на документи е от 1 до 28 юни 2019 година.
Правилника и всички необходими документи може да намерите тук:
https://www.burgas.bg/bg/info/index/1414
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СЕСИЯ 1 - ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ - 2019
ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ
На 18.04.2019г. на заседание на Експертната комисия за управление на целевите средства по чл. 13 от
Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Бургас бяха одобрените за съфинансиране в Сесия
1/2019г. следните проектни предложения:
1. Заявление № 08-00-8447/21.03.2019 г. Женя Гайтанджиева
Проект: "Бургас твори";
2. Заявление № 08-00-8466/26.03.2019 г. НЧ "Фар 1946" Бургас
Проект: "Работилница за книги";
3. Заявление № 08-00-8468/27.03.2019 г. Николай Томов Демерджиев
Проект: Международна лятна музикална академия "Пиколо";
4. Заявление № 08-00-8476/28.03.2019 г. Милена Иванова Вълева
Проект: Camerata Pontica "Класично и автентично";
5. Заявление № 08-00-8477/28.03.2019 г., Иван Василев Дончев
Проект: Музикален фестивал "Бургаски музикални вечери";
6. Заявление № 08-00-8485/29.03.2019г. Бургаска Художествена Галерия
Проект: "Капки смях";
7. Заявление № 08-00-8487/29.03.2019г. Николай Димитров Фенерски
Проект: "Манчо";
8. Заявление № 08-00-8488/29.03.2019 г., Сдружение "Танц БГ"
Проект: "Дни на Африка в България"

СЕСИЯ 1 - СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за
съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и
артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като
финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията
на Правилника.
* Заявлението, с кратка анотация на проекта, и документите за кандидатстване се подават
при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас, в запечатан плик с опис на
документите в него, подписани от вносителя.
Периодът за подаване на документи е от 1 до 31 март 2019 година.
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