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ОТНОСИО: 

Даване на съгласие Община Русе да кандидатства по покана Not-for-profit European sport 
events (ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Във връзка с обявената покана за кандидатстване на страницата на Европейската 

комисия - Not-for-profit European sport events (ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE) Община Русе 

ще подготви проектно предложение за кандидатстване. 

Целта на програмата е да подкрепи организирането на спортни събития с европейско 
измерение в следните области: доброволчество в спорта; социално включване чрез спорт; 

насърчаване на участието в спорт и физическа активност. Продължителностга на проекта може 

да бъде между 12 или 18 месеца. Избраният тип на проекта е общоевропейска проява, която 

включва една проява с най-малко 10 участващи организации от поне 10 държави по програмата 

(включително кандидатстващата организация), т.нар. проект с един бенефициент. 

Максималното предвидено финансиране е 450 000 евро за проект, което покрива дейности по 

подготовка и организиране на събитието; организиране на образователни дейности за 

спортисти, треньори и доброволци; организация на свързани дейности като семинари и 

конференции; обучение за доброволци; изпълнение на дейности по оценка и планиране; 

комуникационни дейности свързани с темата на събитието. 

Предложението се внася като извънредна точка, тъй като срокът за кандидатстване е 

23.03.2022 г., а следващата редовна сесия на Общински съвет Русе е предвидена за 24.03.2022г. 

С оглед важностrа и интереса към програмата смятаме, че един спортен форум през 

2023г. с участници от 10 страни от ЕС би бил от огромна полза за общината. 



Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет — Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното решение: 

РЕШЕИИЕ: 

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

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по покана 

Not-for-profit European sport events ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE. 

ВИОСИТЕЛ: 

3а Кмет на Q6щина Рб- съгізаповед .N° РД07-441/21.02.2022г. 


