
	

	

	

	

П	Р	А	В	И	Л	А		

ЗА	РЕДА	И	УСЛОВИЯТА	НА	ФИНАНСИРАНЕ		НА	ПРОЕКТИ	В	РАМКИТЕ	НА	
ПРОГРАМА	„РУСЕ	–	ЕВРОПЕЙСКИ	ГРАД	НА	СПОРТА	2016“		
ЧРЕЗ	ФОНДАЦИЯ	„РУСЕ	–	ГРАД	НА	СВОБОДНИЯ	ДУХ“	

	

Раздел	I	

ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ	И	КОНТЕКСТ		

Чл.	1.	Настоящите	Правила	уреждат	реда	и	условията	за	финансиране	на	проекти	
за	спортни	прояви	от	Фонд	„Русе	–	Европейски	град	на	спорта	2016“	на	Общинска	
фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“.		

Чл.	 2.	 Званието	 „Европейски	 град	 на	 спорта“	 се	 присъжда	 от	 Федерацията	 на	
Европейските	 столици	 и	 градове	 на	 спорта	 (ACES	 Europe).	 Федерацията	 на	
Европейските	 столици	 и	 градове	 на	 спорта	 е	 създадена	 през	 1999	 г.,	 за	 да	
популяризира	 спорта	 сред	 гражданите	 на	 Европейския	 съюз.	 Мисията	 на	
организацията	 е	 да	 стимулира	 публични	 и	 частни	 инициативи	 в	 сферата	 на	
спорта,	които	да	подкрепят	професионалния	спорт,	но	и	да	използват	спорта	като	
инструмент	 за	 социално	 сближаване,	 подобряване	 на	 здравния	 статус	 и	
качеството	 на	 живот	 на	 хората.	 Целите,	 които	 Федерацията	 преследва	 чрез	
ежегодното	отличаване	на	Европейски	столици	и	градове	на	спорта,	са	следните:	

§ Удоволствие	от	движението;	
§ Желание	за	победа;			
§ Чувство	за	общност;	
§ Честна	игра;	
§ По-добро	здраве.	

През	2015	г.	Русе	обяви	своята	кандидатура	за	„Европейски	град	на	спорта	2016“.	
В	координация	с	местната	спортна	общественост	Община	Русе	разработи	визия	и	
събитийна	програма,	с	които	влезе	в	надпреварата.	На	церемония	в	Европейския	
парламент	 в	 Брюксел	 на	 18	 ноември	 2015	 г.	 градът	 беше	 обявен	 за	 носител	 на	
титлата,	 а	 на	 19	 февруари	 2016	 г.	 в	 зала	 „Европа“	 на	 Доходно	 здание	 беше	
официално	стартирана	инициативата.	

Чл.	3.	В	рамките	на	Програма	„Русе	–	Европейски	град	на	спорта“	през	2016	г.	ще	
се	реализират	мащабни	и	иновативни	спортни	събития,	чиято	стойност	се	базира	
на	три	основни	принципа:		



	

	

	

	

§ Популяризиране	–	извеждане	на	спорта	от	спортните	зали	и	демонстрация	
на	 спортни	 дейности	 на	 нетрадиционни	 за	 спорт	 места	 на	 открито	 и	
закрито;	 спорт	 в	 кварталите,	 парковете	 и	 на	 площадите.	 Инициативата	
подкрепя	разпространяване	на	знание	за	повишаване	качеството	на	живот	
чрез	спорт	и	движение;	

§ Участие	 –	 стимулиране	 на	 масово	 участие	 и	 повишаване	 културата	 на	
активност;	

§ Споделяне	 –	 организиране	 на	 общностни	 турнири	 и	 състезания;	 турнири	
между	различни	професионални	гилдии	и	групи	по	интереси.			
	

Чрез	 активно	 включване	 на	 представителите	 на	 спортната	 общественост	 в	
реализирането	 на	 Програма	 „Русе	 –	 Европейски	 град	 на	 спорта	 2016“	 ще	 се	
достигне	 до	 повече	 русенци	 и	ще	 се	 създаде	 чувство	 за	 съпричастност,	 което	 в	
дългосрочна	 перспектива	 ще	 гарантира	 устойчивост	 на	 резултатите	 от	
инициативата.	

Раздел	ІІ	

МИСИЯ,	ОСНОВНИ	ЦЕЛИ	И	ПРИОРИТЕТИ	ЗА	ФИНАНСИРАНЕ	

Чл.	4.	Мисията	на	Програма	„Русе	–	Европейски	град	на	спорта	2016“	е	насочена	
към	 повишаване	 качеството	 на	 живот	 на	 гражданите	 чрез	 спорт	 и	 към	
подсилване	на	„чувството	за	общност“	и	култура	на	активност	сред	русенци.		

Чл.	5.	Основните	цели	на	Програмата	са:	

1. Насърчаване	и	подкрепа	на	знанието	за	активен	и	здравословен	начин	
на	живот	на	всички	възрасти	чрез	спорт;	

2. Стимулиране	 на	 социално	 сближаване	 и	 приобщаване	 на	 различни	
социални	групи	чрез	спорт;	

3. Популяризиране	 и	 подпомагане	 дейността	 на	 професионални	 и	
любителски	спортни	клубове	и	сдружения;	

4. Ревитализиране	и	социализиране	на	градски	пространства	и	територии;	
5. Подсилване	на	„чувството	за	общност“	сред	русенци;	
6. Популяризиране	 на	 Русе	 като	 дестинация	 за	 бизнес,	 култура,	 спорт	 и	

туризъм	в	национален	и	европейски	мащаб.	
	

Чл.	 6.	Настоящият	 конкурс	 за	 проектни	 предложения	 в	 сферата	 на	 спорта	 има	
следните	три	тематични	направления:	



	

	

	

	

1. Направление	 1:	 ОБРАЗОВАНИЕ	 И	 ИНТЕГРАЦИЯ	 ЧРЕЗ	 СПОРТ	 –	
Организиране	 и	 провеждане	 на	 спортни	 дни/	 празници	 и	 други	 спортни	
събития	 в	 детски	 градини,	 училища,	 висши	 учебни	 заведения,	 публични	
институции	 и	 фирми,	 с	 цел	 подобряване	 на	 културата	 на	 активност	 сред	
гражданите.	
	
Примерни	допустими	дейности:		

§ Спортни	празници	в	детски	градини,	училища,	висши	учебни	заведения;	
§ „Час	по	физкултура“	в	 града	–	открити	уроци	по	различни	спортове	на	

нетрадиционни	за	спорт	места;	
§ Представяне	на	алтернативни	спортове	за	свободното	време	пред	деца	

и	младежи;		
§ Майсторски	класове	–	известни	русенски	спортисти	с	открити	уроци	и	

демонстрации	за	деца	и	младежи;	
§ Други.	

2. Направление	2:	СОЦИАЛНО	ПРИОБЩАВАНЕ	ЧРЕЗ	СПОРТ	–	Организиране	
и	провеждане	на	събития	за	масов	спорт	на	открито,	с	цел	популяризиране	
на	различни	видове	спортове	и	постигане	на	социални	ефекти	чрез	спорт.	
	
Примерни	допустими	дейности:	

§ Демонстрационни	 тренировки	 на	 открито,	 водени	 от	 изявени	
спортисти;	

§ Състезания	 или	 спортни	 събития	 за	 групи	 в	 риск	 от	 социално	
изключване	(хора	от	третата	възраст,	хора	с	увреждания);	

§ Тематични	състезания	за	любителски	отбори;		
§ Междуинституционални	и	междуфирмени	турнири;		
§ Спортни	празници	в	публични	институции,	фирми	и	неправителствени	

организации;		
§ Други.	

3. Направление	3:	ЗДРАВЕ	И	ВИСОКО	КАЧЕСТВО	НА	ЖИВОТ	ЧРЕЗ	СПОРТ	–	
организиране	 и	 провеждане	 на	 събития,	 посветени	 на	 здравословния	 и	
активен	начин	на	живот.	
	
Примерни	допустими	дейности:		

§ Здравни	и	други	тематични	изложения;	



	

	

	
	

	
§ Кулинарни	демонстрации;	
§ Научни	и	културни	форуми;	
§ Уъркшопи	с	лектори	на	спортна	тематика;		
§ Други.	

Раздел	III	

ИЗИСКВАНИЯ	КЪМ	КАНДИДАТИТЕ	

Чл.	7.	С	проектни	предложение	могат	да	кандидатстват:	

1. Представители	на	малките	населени	места	на	територията	на	Община	
Русе;		

2. Образователни	 институции,	 създадени	 по	 Закона	 за	 народната	
просвета	и	Закона	за	висшето	образование,	със	седалище	на	територията	
на	Община	Русе;	

3. Спортни	клубове;	
4. Публични	 институции,	 представители	 на	 частния	 и	
неправителствения	 сектор	 (за	 организиране	 на	 турнири	 и	 спортни	
празници).		

Чл.	 8.	 Всяка	 организация	 има	 право	 да	 депозира	 само	 по	 едно	 проектно	
предложение.			

Чл.	9.	В	конкурса	не	могат	да	участват:		

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“.		

9. Организации	 с	 неизпълнени	 условия	 при	 предходно	 финансиране	 от	
програми	 на	 Община	 Русе	 и	 Общинска	 фондация	 „Русе	 –	 град	 на	
свободния	дух“.	

Чл.	10.		 В	 случай	 че	 проектното	 предложение	 предвижда	 участието	 на	
изявени	 спортисти,	 съответният	 кандидат	 трябва	 да	 декларира,	 че	 за	
периода	 на	 реализиране	 на	 проекта	 гарантира	 участието	 на	 съответните	
спортисти.		

Чл.	 11.	 Организацията	 и	 координацията	 при	 реализацията	 на	 проекта	 се	
извършва	от	екип	на	кандидатстващата	за	финансиране	организация.	Фондация	
„Русе	–	град	на	свободния	дух“,	която	администрира	и	разпределя	грантовете	за	
финансиране	 на	 Програма	 „Русе	 –	 Европейски	 град	 на	 спорта	 2016“,	 има	
подкрепящи	функции.	

Раздел	ІV	

ФИНАНСИРАНЕ	

Чл.	 12.	 Размерът	 на	 максималния	 бюджет,	 който	 може	 да	 бъде	 отпуснат	 от	
Общинска	 фондация	 „Русе	 –	 град	 на	 свободния	 дух“	 за	 осъществяване	 на	
проектното	 предложение,	 ще	 се	 определя	 според	 вида	 на	 кандидатстващата	
организация,	както	следва:	

1. 	Представители	 на	 малките	 населени	места	 на	 територията	 на	 Община	
Русе	–	до	500	лева	на	проект;		

2. Образователни	институции,	създадени	по	Закона	за	народната	просвета	
и	 Закона	 за	 висшето	 образование,	 със	 седалище	 на	 територията	 на	
Община	Русе	–	до	500	лева	на	проект;	

3. Спортни	клубове	–	до	2	000	лева	на	проект:	
4. Публични	институции,	 представители	на	 частния	и	неправителствения	
сектор	(за	организиране	на	турнири	и	спортни	празници)	–	до	500	лева	
на	проект.		

Чл.	13.	Размерът	на	безвъзмездното	финансиране	в	посочените	по-горе	граници	
ще	се	определя	правопропорционално	на	предвидения	от	кандидатстващата	



	

	

	

	

организация	 брой	 участници.	 Следователно,	 колкото	 повече	 участници	 ще	
включва	 реализирането	 на	 проектното	 предложение,	 за	 толкова	 по-голям	
бюджет	 може	 да	 кандидатства	 организацията,	 при	 съблюдаване	 на	
максималните	стойности,	определени	за	отделните	видове	организации.		

Чл.	14.	Фондацията	не	финансира:		

1. Разходи,	свързани	с	генериране	на	печалба;		
2. Разходи	 по	 Закона	 за	 ДДС,	 освен	 в	 случаите,	 когато	 кандидатът	 не	 е	
регистрирано	 по	 ДДС	 лице	 или	 докаже,	 че	 няма	 друг	 законен	 начин	 за	
възстановяване	на	платеното	от	него	ДДС;		

3. Разходи	за	изплащане	на	заеми	или	лихви	по	заеми;	
4. Данъци	и	такси	извън	пряко	възникналите	от	дейностите	по	проекта;		
5. Банкови	такси;	
6. Разходи	за	счетоводно	обслужване	на	юридическото	лице;	
7. Възнаграждение	на	екип	за	управление;	
8. Дневни	разходи.	

Раздел	V	

РЕГЛАМЕНТ	НА	КОНКУРСА	

Чл.	15.	Етапите	на	конкурса	са:	

§ Кандидатстване	(25	февруари	–	16	март	2016	г.)	

Крайният	срок	за	подаване	на	проектни	предложение	е	16	март	2016	г.,	до	17:30	
часа.	

§ Информационен	 ден	 (26	 февруари	 2016	 г.,	 10:30ч,	 зала	 ”Европа”	 на	
Доходно	здание)	

§ Оценка	на	проектните	предложения	(до	24	март	2016	г.)	
§ Обявяване	на	резултатите	от	конкурса	(до	25	март	2016	г.)	

Чл.	16.	Максималната	продължителност	на	проектите	e	9	месеца,	а	реализацията	
им	обхваща	периода	1	април	2016	г.	–	31	декември	2016	г.	

Чл.	17.	Необходимите	за	кандидатстване	документи	са:	

	



	

	

	

	

1. Формуляр	 за	 кандидатстване	 (Приложение	 1),	 който	 може	 да	 бъде	
изтеглен	от	секция	“Русе	–	Европейски	град	на	спорта	2016”	на	сайтовете	
на	Община	Русе	 (www.ruse-bg.eu)	и	на	Общинска	фондация	 „Русе	–	 град	
на	свободния	дух“	(www.free-spirit-city.eu);		

2. Формуляр	за	бюджет	(Приложение	2),	който	може	да	бъде	изтеглен	от	
същото	място.	

Документите	трябва	да	бъдат	попълнени	на	български	език,	разпечатани	на	
хартиен	 носител	 и	 да	 се	 представят	 на	 адрес:	 гр.	 Русе,	 пл.	 “Свобода“	 6,	
сградата	на	Община	Русе,	Зала	3	–	офис	на	Общинска	фондация	„Русе	–	град	
на	 свободния	 дух“,	 до	 крайния	 срок	 на	 настоящата	 покана	 (16.03.2016	 г.,	
17:30	часа).	

Чл.	18.	Оценяването	на	подадените	проектни	предложения	се	базира	на	следните	
критерии:		

§ Да	допринасят	за	осъществяване	мисията	и	целите	на	Програма	„Русе	–	
Европейски	град	на	спорта	2016“;	

§ Да	се	вписват	в	тематичните	направления	на	конкурса;	
§ Да	 предвиждат	 реализацията	 на	 широкомащабни	 и	 новаторски	
събития	 с	 конкретни	 и	 ясно	 измерими	 ефекти	 за	 местните	
общности;	

§ Да	 обхващат	широк	кръг	от	целеви	 групи	 –	 възрастови,	 социални,	 по	
интереси	и	т.н.;	

§ Да	 подкрепят	 знанието	 и	 популяризират	 спорта,	 активния	 и	
здравословен	 начин	 на	 живот	 чрез	 създаване	 на	 условия	 за	 пряко	
взаимодействие	между	професионални	спортисти	и	любители;	

§ Да	насърчават	развитието	на	масовия	спорт;	
§ Да	 представят	 иновативни	 или	 непознати	 за	 местния	 контекст	
практики	за	активен	и	здравословен	живот;	

§ Да	 стимулират	 междусекторното	 сътрудничество,	 в	 т.ч.	 спорт	 –	
образование,	 спорт	 –	 социални	 дейности,	 спорт	 –	 бизнес,	 спорт	 –	
здравеопазване,	спорт	–	култура,	спорт	–	екология,	спорт	–	туризъм;	

§ Да	усвояват	нови	пространства	за	спорт.	

Чл.	 19.	 Всички	 подадени	 проектни	 предложения	 се	 оценяват	 на	 заседание	 на	
Управителния	 съвет	 на	 Общинска	 фондация	 „Русе	 –	 град	 на	 свободния	 дух“,	 в	
рамките	на	два	етапа:	

1. Проверка	на	административното	съответствие	и	допустимостта:	



	

	

	

	

Общи	 критерии	 за	
допустимост	

Да	 Не	

Налице	са	всички	необходими	
документи	за	кандидатстване	

	 	

Кандидатът	е	допустим	 	 	
Продължителността	 на	
проектните	дейности,	с	които	
се	 кандидатства	 за	
финансиране,	не	надвишава	9	
месеца	

	 	

2. Оценка	на	проектното	предложение:	

Критерии	за	оценка	 Брой	точки	
Принос	 към	 осъществяване	 мисията	
и	целите	на	Програмата	

10	т.		

Ясно	 дефиниране	 на	 целите	 на	
проекта	

10	т.	

Ясно	 дефиниране	 на	 очакваните	
резултати	 от	 реализацията	 на	
проекта	

10	т.	

Ясно	дефинирани	целеви	групи	 10	т.	
Реалистичен	 план-график	 за	
изпълнение	на	проекта	

10	т.	

Допустимост	 и	 целесъобразност	 на	
предвидените	разходи	

10	т.	

Устойчивост	на	проекта	 10	т.	
Общо:	 70	т.	

Чл.	20.	При	необходимост	Управителният	съвет	има	право	да	потърси	становище	
на	двама	независими	експерти	в	съответната	област.	

Чл.	 21.	В	 случай	 на	 чл.	 20,	 експертите	 оценяват	 проектите,	 независимо	 един	 от	
друг,	според	утвърдените	критерии.	

	

	

	



	

	

	

	

Чл.	 22.	 Резултатите	 от	 класирането	 се	 обявяват	 в	 срок	 до	 25	 март	 2016	 г.	 и	 се	
публикуват	 на	 секция	 “Русе	 –	 Европейски	 град	 на	 спорта	 2016”	 на	 сайтовете	 на	
Община	Русе	(www.ruse-bg.eu)	и	на	Общинска	фондация	„Русе	–	град	на	свободния	
дух“	(www.free-spirit-city.eu).		

Чл.	23.	След	решението	на	журито,	Председателят	на	УС	на	Фондация	„Русе	–	град	
на	 свободния	 дух“	 сключва	 Договор	 за	 безвъзмездно	 финансиране	 на	 проекта	
(Договор	за	грант)	с	одобрения	кандидат.		

Чл.	24.	Преди	сключването	на	договор	за	безвъзмездно	финансиране	на	проекта	
(Договор	 за	 грант),	 одобреният	 кандидат	 се	 задължава	 да	 представи	 във	
Фондацията	(където	е	приложимо):		

1. Удостоверение,	 че	 организацията	 не	 е	 в	 несъстоятелност	 и	 не	 е	 в	
производство	за	обявяване	в	несъстоятелност;	

2. Удостоверение,	че	организацията	не	е	в	ликвидация;	
3. Свидетелство	за	съдимост	на	представляващия	организацията;	
4. Удостоверение	 за	 наличие	 и	 липса	 на	 задължения	 към	 държавата	 от	
НАП;	

5. Удостоверение	 за	 липса	на	 задължения	по	 ЗМДТ,	 от	Дирекция	 „Местни	
данъци	и	такси“	към	Община	Русе;	

6. Приложение	2	–	Актуализиран	формуляр	за	бюджет.		

РАЗДЕЛ	VI	

ПРЕДОСТАВЯНЕ	НА	БЕЗВЪЗМЕЗДНО	ФИНАНСИРАНЕ	И	ОТЧИТАНЕ	

Чл.	25.	Финансирането	се	осъществява	от	Фонд	„Русе	–	Европейски	град	на	спорта	
2016“	от	бюджета	на	Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“.	

Чл.	 26.	 Финансовите	 средства	 се	 предоставят	 след	 решение	 на	 Управителния	
съвет	на	Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“	и	след	сключване	на	Договор	за	
грант.		

Чл.	 27.	 След	 реализацията	 на	 проекта	 Финансираната	 страна	 се	 задължава	 да	
представи	 Финансов	 отчет	 и	 доказателства	 за	 постигнати	 индикатори	 за	
измервания	 (количествени	 и	 качествени)	 по	 проекта	 в	 10-дневен	 срок	 след	
приключването	 му,	 	 като	 за	 целта	 попълни	 и	 предаде	 Формуляр	 за	 отчет	
(Приложение	 3),	 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	 промоционални	 материали	 и	 др.),	 задължително	 да	 се	 представи	
екземпляр	и	за	Фондацията.	

5.	При	изплатени	хонорари	на	физически	лица	във	връзка	с	реализирането	
на	проекта,	задължително	трябва	да	се	представят	копие	от	Граждански	
договори,	 констативен	 протокол	 за	 извършената	 работа	 или	 приемо-
предавателен	протокол,	сметка	за	изплатени	суми.	

6.	При	сключени	Граждански	договори	е	препоръчително	да	се	представят	
копия	 от	 платени	 нареждания	 за	 внесени	 осигуровки	 (ако	 такива	 са	
удържани	по	сметките),	служебни	бележки	и	разходни	касови	ордери.	

7.	 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.		

8.	 При	 отчитане	 на	 транспортни	 разходи	 при	 пътуване	 с	 обществен	
транспорт	(автобус,	влак),	се	представят	копия	от	фактури	и	билети.	

9.	 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.		

10.	 Във	 връзка	 с	 постигнатите	 резултати	 от	 реализирането	 на	 проекта,	
задължително	 в	Приложение	 2	 се	 посочват	 количествени	и	 качествени	
индикатори,	както	следва:	



	

	

	

	

ð Брой	прояви/участия	
ð Брой	генерирани	продукти	
ð Брой	 активни	 участници	 (прилага	 се	 списък	 с	 участниците	 в	

събитието)	
ð Брой	пасивни	участници/зрители	
ð Брой	създадени	партньорства	
ð Брой	участници	в	проектния	екип	
ð Брой	привлечени	доброволци	
ð Брой	медийни	публикации	

	
11. Резултатите	 от	 реализирания	 проект	 се	 удостоверяват	 с	 рекламни	
материали,	 копия	 от	 публикации	 в	 медиите,	 дискове	 с	 аудио-	 и	
видеозаписи.	

Чл.	 28.	 Отчетите	 се	 разглеждат	 и	 утвърждават	 от	 Управителния	 съвет	 на	
Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“	и	се	съгласуват	с	финансов	контрольор		
не	по-късно	от	един	месец	след	тяхното	получаване.	

Чл.	 29.	 При	 неизпълнение	 на	 клаузи	 от	 сключения	 договор,	 преведените	 от	
Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“	средства	следва	да	бъдат	възстановени	с	
дължимите	лихви,	съобразно	българското	законодателство.	

Чл.	 30.	 Одобрените	 за	 финансиране	 кандидати	 са	 задължени	 да	 използват	
утвърдената	 визуална	 идентичност	 и	 логото	 на	 Програмата	 „Русе	 –	 Европейски	
град	на	спорта	2016“,	като	го	поставят	на	интернет	страниците	си,	в	профилите	в	
социалните	 мрежи,	 на	 промоционалните	 материали	 и	 спортните	 екипировки.	 В	
рекламните	 материали	 е	 нужно	 да	 присъства	 логото	 на	 Фондацията	 и	 да	 се	
отбележи	по	подходящ	начин,	че	проектът	се	финансира	от	нея.		

Чл.	 31.	 Одобрените	 за	 финансиране	 кандидати	 се	 задължават	 да	 информират	
редовно	 обществеността	 за	 изпълняваните	 от	 тях	 проекти,	 като	 съгласуват	
дейностите	 по	 публичност	 и	 информация	 (пресконференции,	 събития,	
промоционални	материали)	с	екипа	на	Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“.		

	

	

	



	

	

	

	

РАЗДЕЛ	VII		

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ	РАЗПОРЕДБИ	

Чл.	32.	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.	

																																																																							

	Утвърдил:		

Председател	на	Управителния	съвет	на		

Общинска	фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“			

	

 
	

	


