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Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 8 3

на Столичния общински съвет
от 27.06.2019 година
За приемане на промени в Правилата за работа на Столична
програма „Култура” приети с Решение № 444/12.07.2018 година на
Столичен общински съвет.
Причини, които налагат приемането:
Прецизиране на формулировките, синхронизиране на Правилата за
работа на СП „Култура“ и проекта на договор между Столична община и
бенефициентите, така че да съответстват на духа на Програмата, такава
каквато е създадена и работи през годините - програма за безвъзмездно
целево финансиране на проекти на конкурсен (проектен) принцип;
въвеждане на яснота относно мандата на Творческия съвет. Предвид пониската цена на самолетните билети, закупени по-рано и последващо
признаване на разходите за закупените билети, по изключение, се
предвижда възможността тези разходи да бъдат признати на
бенефициентите, които са спечелили финансиране, преди влизане в сила на
решението на Столичен общински съвет за одобрение на финансиране.
Цели, които се постигат:
• Възможност за оперативност и работа на Столична програма
„Култура“ до избора на нов състав на Творческия съвет предвид изтичане
мандата на настоящия Столичен общински съвет;
• Въвеждане на възможност изпълнителите да започнат работа по
договора със собствени средства преди решението на СОС, с което се
утвърждават класираните проектни предложения - по изключение - за
закупуване на самолетни билети.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба:
За прилагането на предлаганите промени в Правилата за работа на
Столична програма „Култура“ не са необходими финансови и други
средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива:
Оптимизиране на работата по Столична програма „Култура“.
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганите промени не противоречат на норми от по-висока
йерархия и са в съответствие с Европейското законодателство.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т
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РЕШИ:
1. Приема промени в Правилата за работа на Столична програма
„Култура” за 2020 г., приети с Решение № 444/12.07.2018 г. на Столичен
общински съвет, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 78, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-4550/07.06.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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