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ПРАВИЛНИК 2014-2015
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 19.08.2015 г.
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 2/2015 г.
следните проектни предложения:
1.
Заявление № 63-00-45/119/07.07.15 г. "Бащата на музиката в Бургас - Георги Шагунов и
градът на независимите. Подготовка на музейна сбирка" от Сдружение "Общество за духовни
изяви";
2.

Заявление № 63-00-45/121/29.07.15 г. "Паяжината" от СНЦ "Артиперия";

3.
Заявление № 63-00-45/122/29.07.15 г. "По стъпките на легендите" от СНЦ Тракийско
дружество "Екзарх Антим I";
4.
Заявление № 63-00-45/123/29.07.15 г. Вестник "Литературен Бургас" от Сдружение
бургаска писателска общност;
5.
Заявление № 63-00-45/124/31.07.15 г. Театрална постановка "Моят свят" от Пламен
Христов Андреев - Театър "Трио";
6.
Заявление № 63-00-45/125/31.07.15 г. "Неон" - бурлеск спектакъл /Модул 1/ от СНЦ
"Хамалогика".

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 03.08.2015 г.
От 3 до 6 август представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и
индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни
консултанти на Експертната комисия с официално писмо до Дирекция "Култура и връзки с
обществеността".

Съобщение
Публикувано: 01.07.2015 г.
От 1 юли стартира Сесия 2/2015 за подаване на проектни предложения за съфинансиране на културни
проекти.
Съгласно Правилника, 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.
Документите за кандидатстване и кратки резюмета на проектите се подават в деловодството на
Община Бургас, в 5 екземпляра, в срок до 31 юли.

Съобщение
Публикувано: 20.04.2015 г.
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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 1/2015 г.
следните проектни предложения:

"Отново заедно и след 10 години" на СНЦ "Лятна академия на изкуството";
"Технология на емоционалното джудо" на Сдружение "Танц БГ";
Клуб "Ваканция" на СНЦ "Рафаел";
"Равноденствие" на СНЦ "Артпиерия";
Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" на Сдружение "Сладкопойна
чучулига";
"Лятно кино в квартала" на Станимира Димитрова;
"Burgas Culture Guide" на Камелия Величкова;
" Нарисувай ми мелодия" на Сдружение "Хамалогика";
"Изкуство и птици" на Дружество на художниците - Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 31.03.2015 г.
От 1 до 6 април представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и
индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни
консултанти на Експертната комисия с официално писмо до Дирекция "Култура и връзки с
обществеността".

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 27.02.2015 г.
От 4 март стартира Сесия 1/2015 за подаване на проектни предложения за съфинансиране на културни
проекти.
Съгласно Правилника, 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.
Документите за кандидатстване и кратки резюмета на проектите се подават в деловодството на
Община Бургас, в 5 екземпляра, в срок до 31 март.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 20.08.2014 г.
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 2/2014 г.
следните проектни предложения:
- "Старият Бургас" на СНЦ "Хамалогика";
- "Музикално пътешествие във времето" на Галина Аркадиева Апостолова-Шаркова;
- "Фестивал на ъндърграунд културата в Бургас - среща между две поколения" на СНЦ "Култура и
околна среда";
- "Танцов театър в Бургас" на Сдружение "Танц БГ".

СЪОБЩЕНИЕ
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Публикувано: 01.08.2014 г.
От 1 до 6 август представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и
индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни
консултанти на Експертната комисия с официално писмо до Дирекция "Култура и връзки с
обществеността".

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 01.07.2014 г.
От 1 юли стартира Сесия 2 за подаване на проектни предложения за съфинансиране на културни
проекти.
Съгласно Правилника, 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.
Документите за кандидатстване и кратки резюмета на проектите се подават в деловодството на
Община Бургас, в 5 екземпляра, в срок до 30 юли.

СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано: 28.02.2014 г.
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 1/2014 г.
следните проектни предложения:

АЛБУМ "НЕЗАБРАВИМИ МОРСКИ ПЕСНИ" на Сдружение "Арт Мюзик"
"ПОДАРЪКЪТ" на Пламен Андреев и Театър Трио
"ФЕСТИВАЛ НА ЪНДЪРГРАУНД КУЛТУРАТА В БУРГАС" на СНЦ "Култура и околна среда"
ЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА ИЗПЯТАТА ПОЕЗИЯ "СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ" на Сдружение "Солени ветрове"
"БУРГАСКА СРЕЩА В КАМЪК" на "Дружество на художниците" - Бургас
"MUSICA PONTICA" - МУЗИКА НА СТРАНИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН на Новислав Димитров
Михайлов
"КАЖИ МИ, БЕДНИ МИ, РИБАРЮ" - ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА РИБАСКО СЕЛИЩЕ РОСЕНЕЦ на Проф.
Георги Дюлгеров, Георги Ингилизов и Христо Димитров -Хиндо
"КИСЛОРОД" - АКЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ КУЛТУРЕН СЕКТОР В БУРГАС на Сдружение
"Танц БГ"
"МЛАДЕЖКА КИНОШКОЛА" на Слави Митрев Георгиев
Останалите проектни предложения не получават съфинансиране.

Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на
финансови средства за съфинансиране на културни проекти на
територията на Община Бургас
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