РЪКОВОДСТВО
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ФОНД КУЛТУРА
Основни етапи на кандидатстване:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Регистрация в платформата
Попълване на заявление за деловоден номер
Попълване на данни
Отстраняване на административни несъответствия
Одобрение от експертен съвет
Прикачане на документи, придружаващи договора
Отчитане

Адресът на електронната система на фонд Култура за кандидатстване е
http://fund.varnaculture.bg, през сайта на Дирекция Култура и духовно развитие
http://varnaculture.bg или през сайта на Община Варна http://varna.bg
За да подадете проект, трябва да имате регистрация.
Горен десен ъгъл „Регистрирай се”

Излиза следния прозорец за регистрация:

След попълване на формата в срок от 24 часа ще получите потвърждение от администратор на
подадената от Вас електронна поща.
В случей, че имате регистрация в системата от минали години, можете да ползвате
старите си потребителско име и парола, за да влезете в системата.
След получаване на потвърждението, Вие вече имате достъп до системата, която изглежда по
следния начин:

Ако желаете да кандидатсвате, изберете „Моите проекти”. Най-отгоре има бутон „Кандидатствай
за нов проект”

Отваря се заявление за кандидатстване:

Всички полета със звезда са задължителни. Когато всичко е коректно попълнено, натискате
бутон „Публикувай”. Статусът се променя на „Чака деловоден номер”. При всяка промяна в
състоянието на проекта, ще получавате известие на електронната Ви поща. До 48 часа от
изпращане на заявлението, служебно ще бъде въведен деловоден номер и ще Ви се отворят
следните страници за попълване:

По всяко едно време, докато сесията е отворена, можете да правите корекции по формите със
„Запиши” и „Запиши и затвори”. Полетата, относно бюджета, на заявлението за
кандидатстване се попълват автоматично, като „вземат” сумите от бюджета.
При бюджета на проекта, някои от полетата изчисляват автоматично сумите. Ако не Ви стигат
редовете, можете с „+” на всеки раздел да допълвате полета.
Когато всичко е попълнено и желаете да изпратите проекта, натискате бутон „Публикувай”.
Ако има непопълнени или некоректно зададени полета и стойности, най-отдолу в червено ще
ви излезе информация, кое трябва да бъде редактирано. Когато всичко е попълнено вярно,
системата ви допуска до етап „Чака проверка на данни” за административни несъответствия.
Ако комисията по административни несъответствия няма забележки към проекта, то той
минава статус „Проверка на данни”. Ако трябва да се правят промени, то бюджета ще ви бъде
върнат за корекция и ще имате достъп само до тези форми, които имате да коригирате и
редактирате. Когато отстраните несъответствията, можете да натиснете „Публикувай”.
Когато проектът Ви е без забележки и на този етап преминава в статус „Експертен съвет”.
След заседанието на Експертния съвет, на страницата на фонд Култура в секция „Новини” ще
бъде публикуван списък с одобрените проекти и съответните им отпуснати суми. Всеки проект
в системата ще получи и на електронната поща смяна на статуса, съответно неодобрен или
одобрен.
Проектите, които имат разлика в заявената и одобрената сума от фонд Култура, ще могат да
нанесат корекции във формите „Описание на проктното предложение” и „Бюджет”.
След направените промени, всички проекти, които са одобрени за финансиране, ппеминават в

статус „Прикачане на документи”. След като необходимите документи са изпратени, се
пристъпва към подписване на договор.
Проектът преминава в статус „Чака отчет”, където спрямо правилата за отчитане следва да се
попълнят съдържателния отчет и бюджетния отчет.

