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ОТИОСИО: Обезпечаване на първо авансово плащане по проект BGCULTURE- 

1.001-0023 ,, Новамори в културното предприемачество и нови възможности за 

култура и изкуство в ревитализирана мултифункционална зала на обществена 

библиотека", финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество ", финансиран чрез Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Издаване на 3апис на заповед 

за размера на авансовото плащане. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

На 21.06.2022 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов" подписа Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РА 14-Р 1-1.1-РД-7/21.06.2022 г. по 

проект № BGCULTURE-1.001-0023-CO1 „Новатори в културното предприемачество и 

нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана мултифункционална зала на 

обществена библиотека", финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество" чрез Финансов механизъм на европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

Общата стойност на проекта е 776 992,53 лв., като Регионалната библиотека има 

възможност да получи авансово плащане в размер на до 30 % от стойносrга на проекта 

или 233 097,76 лв. (двеста тридесет и три киляди и деветдесет и седем лева и 

седемдесет и шест стотинки). Задължително условие за отпускане на авансово плащане 

е предоставянето на запис на заповед за обезпечение на стойностга на цялото авансово 

плащане. 



Отлагането на гласуването на решението би поставило в риск изпълнението на 

проекта, rьй като Регионална библиотека „Любен Каравелов" няма да разполага с 

достатьчен наличен ресурс за изпълнението му. Стартирането на дейностите по 

изпълнение на проекта е въпрос с висока обществена значимост, както за гражданите 

на община Русе. Благодарение на проекта кино-камерния театьр в културния институт, 

който повече от 30 години не се използва по предназначение и се руши, ще бъде 

ремонтиран и оборудван и ще се превърне в модерна мултифункционална зала. Тя ще 

предоставя отлични условия за промотиране на културното наследство и иновативните 

форми в обласrга на изкуството и културата. 

Предвид изложеното, и на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет - Русе 

да вземе следното 

РЕШЕИИЕ: 

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

съвет реши: 

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

Русе ДАВА СЪГЛАСИЕ Регионална библиотека „Любен Каравелов" да издаде Запис 

на заповед за сумата от 233 097,76 лв. (двеста тридесет и три хиляди и деветдесет и 

седем лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща 30% от размера на БФП, по 

проект № BGCULTURE-1.001-0023-CO1 „Новатори в културното предприемачество и 

нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана мултифункционална зала на 

обществена библиотека". 
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Без протест и без разноски 

Платим на предявяване 

За сумата: 233 097,76 лв. 

Долуподписаната теодора Александрова Евтимова, ЕГН 6410115419, л.к. № 

646888358, изд. от МВР - Русе на 20.03.2017 г., в качеството си на Директор на 

Регионална библиотека „Любен Каравелов", EHK по БцЛСТАт: 000523666, гр. Русе, ул. 

"Дондуков - Корсаков", №1 - Бенефициент по Програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество", Резултат 1 ,,Подобрено управление на културното 

наследство", Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, 

реставрирани и реновирани места" на ФМ на EHH 2014-2021 с проект "Новатори в 

културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в 

ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека" Договор № РА14- 

Р1-1.1-РД-7/21.062022 г., с Регистрационен № в ИСУН 2020 - BGCULTURE-1.001-0023- 

С01 като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се 

задълхгавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на 

поемателя - Министерство на културата гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски" 

№17- Програмен оператор на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и 

съктрудничество" на ФМ на ЕИП 2014-2021, сумата: 233 097,76 лв., (двеста тридесет и три 

хиляди деветдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки ) 

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане -шест месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, който е 30.04.2024 г. 

Сумата е платима по банковата сметка, предоставена от поемателя Министерство 

на културата с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски " №17, програмен 

оператор на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ 

на ЕИП 2014-2021. 

Дата на издаване: 7.07.2022 г. 

Място на издаване: гр. Русе 

Подпис и печат за издате 


