
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 288 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.10.2021 г. с 

Протокол № 29 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево с проект „Работилница за 

културни инициативи” по Процедура, първа покана за набиране на проектни 
предложения по резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И 
КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ 
РОМИ)”, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

МОТИВИ: 
Община Николаево има възможност да кандидатства с проект 

„РАБОТИЛНИЦА ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ” по Процедура, ПЪРВА 
ПOKAHA ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 
„ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА 
ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)”, 
ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

Министерството на културата, в качеството си на Програмен оператор (ПО) на 

Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, обяви Първа 

покана за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена информираност за 

изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху 

роми)”. 

Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно 

наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху 

заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата. 

Резултат 3 цели да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез 

подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата 

двустранен процес. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до културата на 

етнически и културни малцинства и до културните процеси в страната, да засили 

тяхната ангажираност. както и ангажираността на мнозинството чрез културни и 

образователни събития, изложби и документиране на културната история на 

България. 

 

Програмата ще финансира проекти в рамките на следните 

идентифицирани програмни области, а именно: 

• Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с 

националното, регионалното и местното развитие; 

• Документиране и достъпност на културата и културното наследство; 
• Предприемачество в областта на културата; 

• Развитие на публики, включително ангажирането на xopa в различни културни, 

информационни и образователни дейности; 

• Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен. 

 

Допустими кандидати са всички нетърговски организации, публични или 

частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, 
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включително общини, чиито принципна дейност се осъществява в културния или 

творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване на 

Програма „Творческа Европа“. Приоритет ще имат проекти, изпълнявани в 

партньорство с други общини за постигане на горните условия. Планираните 

дейности трябва да бъдат насочени едновременно към представители на 

уязвимите групи от всички общини — партньори по проекта. 

Допустими партньори от България: Всички нетърговски, публични и 

частни организации, включително неправителствени, установени като 

юридически лица в България, чиято основна дейност се осъществява в културния 

и творческия сектор, както е дефинирано в Регламент № 1295/2013 за създаване 

на Програма „Творческа Европа“. 
По настоящото проектно предложение Община Николаево в партньорство с 

НЧ „Васил Левски 1923” - гp. Николаево и партньор от страните донори планират 
да създадат „Работилница за културни инициативи”. На територията на НЧ ,.Васил 
Левски 1923“ - гp. Николаево за период от дванадесет месеца ще бъдат 
организирани различни по характер и тематика мероприятия. В тези мероприятия 
изявени творци /роми и нероми/ от различни области ще работят с деца и младежи 
от общността под формата на различни културно — образователни кръжоци 
/работилници/. 

Целите на проектното предложение са: 

- Създаването на културни и образователни инициативи, насочени към 

представяне на културата на етнически и културни малцинства. вкл. с 

участието на представители на тези групи. 

- Представяне на устойчиви модели на културно сътрудничество, 
събития и развиване на публика. 

- Надграждане или създаване на образователни форми и дейности за 

обучение по изкуства. за обмен на културен опит и знания и за популяризиране 

на различни култури и получаване на нов симбиозен продукт. 

- Подобряване на положението на ромското население в България, 

използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения 

/капацитет и/или като път към образованието; стимулиране на 

културното сътрудничество, образователната дейност, обмена между 

професионални и непрофесионални артисти. 

- Насърчаване на двустранното сътрудничество и обмен на добри практики 

между организации от държавите донори и такива от България с опит и 

експертиза по проекти с фокус към ромската общност. 

По настоящата процедура се допускат разходи за ДНА и ДМА, като в случая се 

предвижда закупуването на озвучителна техника за сцената на читалището, 

материали и консумативи необходими за реализирането на дейностите. 

Минимален и максимален размер на безвъзмездна финансова помощ за 
конкретен проект: 

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 25 000 (двадесет 
и  пет хиляди) евро; 

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 75 000 

(седемдесет и  пет хиляди) евро; 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е: 
До 100% от общите допустими разходи по проекта за публично-правните 

органи; 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Николаево  
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Р Е Ш И: 

 1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проект: 
„РАБОТИЛНИЦА ЗА КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ” по Процедура, ПЪРВА 
ПOKAHA ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛТАТ 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА 
НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)”, 
ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО“; 

 2.Дава съгласие за поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост в 

съответствие с приложимите изисквания; 

 

 3.Дава съгласие за поемане на ангажимент да не променя собствеността и 

предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 (пет) 

години след одобрението на окончателния доклад на проекта; 

 4.Дава съгласие, за поемане на ангажимент за това, 5 години от 

одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор, след като 

проектът включва ремонтни работи и покупка на материални и нематериални активи, 

общината да се задължи да използва материалните и нематериални активи и 

пространството /сградата, предмет на ремонтните работи, единствено за целите на 

проекта. Пространството /сградата ще функционира през целия период на устойчивост. 
 

5.Дава съгласие, за поемане на ангажимент за осигуряване на достатъчен 

pecypc за поддръжката на всички сгради ремонтирани и оборудвани по проекта в 

продължение на най-малко 5 (пет) години след завършването на проекта. 

 

            6.Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи 

действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х   

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова отсъства   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които „за“- 12 „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


