МОТИВИ за приемане на 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, приет с решение на Общински
съвет – Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28,
Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол
№24/28.02.2017 г.; по т.6, Протокол №26/25.04.2017 г.
След срещи с представители на свободните творци от град Бургас за обсъждане на
действащия Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови
средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас бяха
направени предложения за изменения и допълнения в него.
С цел обогатяване на културния календар на Община Бургас се регламентира допускането
до кандидатстване по реда на правилника и на организации и артисти на свободна практика от
други населени места в страната, при изричното условие, че при осъществяването на проекта
ще бъдат включени културни дейци, развиващи дейност на територията на Община Бургас.
В условията на разпространението на COVID 19 един от най-засегнатите е културният
сектор. За да се подпомогне дейността на бургаските творци се предвижда две основни
антикризисни мерки - увеличение на процента за финансово подпомагане на проектите „до
80%“ от Община Бургас и съответно участието на организатора в реализацията, с „не по-малко
от 20%“ и възможност на организатора да продава билети за съответното събитие по проекта,
като очакваните приходи задължително следва да бъдат включени в бюджета, представен пред
експертната комисия.
Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Община
Бургас услуги в полза на културния сектор в града налагат въвеждането на електронно подаване
на документи за кандидатстване по Правилника за съфинансиране на културни проекти.
Стремежът на общината е да удовлетвори в максимална степен нуждите на организациите
и артистите на свободна практика, свързани с достъпност на обслужването, по-добра
организация и въвеждане на нови технологии.
За да стане възможно преминаване от хартиен към електронен вариант при подаване на
документи ще бъде разработена система за електронно кандидатстване по програмата, която ще
бъде въведена за втората сесия през 2021 година на сайта на Общински съвет - Бургас.
Предвижда се и промяна в сроковете за кандидатстване с цел увеличаване възможностите
за реализацията на проекти в периода на месеците от март до юни.
За първата сесия, предвидена в чл. 12 от правилника, кандидатстващите ще могат да
подават проектите си за финансиране от Община Бургас в срок до 45 дни, считано от първия
работен ден на календарната година. За втората сесия кандидатстващите ще могат да подават
проектите си за финансиране от Община Бургас в срок до 45 дни, считано от първия работен
ден на месец май. Срокът за разглеждане на постъпилите проекти на втора сесия се променя на
„до 10 юли“.
Поради противоречие на 14-дневния срок, предвиден в чл. 5, ал. 3, за предоставяне на
документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 1-3, и 10-дневния срок
за сключване на договор, предвиден в чл. 22, последният е необходимо да бъде променен на 20
дни.
Целта на изменението и допълнението на Правилника е да се подобрят и прецизират
условията и реда за предоставяне на финансови средства от бюджета на общината, за
реализиране на културни проекти, както и като антикризисна мярка в подпомагането на
културния сектор, засегнат от разпространението на COVID 19.
С измененията и допълненията на Правилника се цели по-голяма точност и яснота в
текстовете, като по този начин ще се избегнат разнопосочни тълкувания на условията, реда и
минималните изисквания за допустимост за получаване на финансиране за изпълнение на
проектите.

Предвидените изменения и допълнения на Правилника не изисква допълнителни
финансови средства.
Очаквани резултати от приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника
са: прецизиране и подобряване на условията и реда за кандидатстване, възможност за по-добра
подготовка за реализация на проектите; възможност за улесняване на процедурата по подаване
на проектните предложения в електронна среда.
Предлаганият проект на 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 е в съответствие с европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. Те не противоречат на
норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

