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до
СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно

многообразие
Мирослав Боршош - заместник-кмет на Столична община

Веселин Калановски - общински съветник

Иван Виделов - общински съветник
Владимир Митов - общински съветник

ОТНОСНО: Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма

„Култура” за финансиране на проектни предложения от Трета сесия на СП
„Култура” - 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 458 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичен общински съвет е
утвърдено провеждането на Трета сесия на Столична програма "Култура" за Направление

7 "Мобилност".

На основание чл. 30 и чл. 31 от Правилата за работата на Столична програма
„Култура”, на 29.09.2021 г. Творческият съвет на СП „Култура” разгледа резултатите от
работата на Комисията за техническа и административна оценка, относно допълнително

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя, за класиране в УАСО и един
за получателя, който се изпраща на хартиен носител до адресата. Сканира се и се
насочва чрез АИССО/СЕОС. Приложенията се сканират.

изискуемите документи за одобрените за финансиране проектни предложения от Съвета

от Трета сесия на Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна) за 2021 г.
Съгласно чл. 31 от Правилата за работата на Столична програма „Култура”,

Творческият съвет взе решение да предложи за утвърждаване от СОС списък с проектни

предложения за финансиране по Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна) Трета сесия на СП „Култура” за 2021 г.

На основание чл. 32 от Правилата на СП „Култура”, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23

и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме
Столичният общински съвет да вземе решение за утвърждаване на проекти за

финансиране по Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна) - Трета сесия на СП

„Култура” за 2021 г., съгласно предложения списък /Приложение № 1/.

Съгласно чл. 21, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, настоящото
решение, проект на което Ви представяме, представлява част от административното

производство по изпълнение на СП „Култура” и не подлежи на самостоятелно обжалване.
Приложение:
1. Проект на решение на СОС;

2. Списък с проекти за финансиране по Направление 7: „Мобилност”, Приложение №
1.

Вносители:

/

Малина Едрева
председател на ПК по по образование, култура, наука и културно многообразие
✓
Мирослав Боршош
заместник-кмет на Столична общин;

Веселин Калановски
Столичен общински съвет
Иван Виделов
Столичен общински съвет

—

Владимир Митов
Столичен общински съвет

Съгласувано с:
Биляна Генова, Директор на Дирекция „Култура”......
Изготвил:
Надежда Семова, ст. експерт в Дирекция „Култура”...

...... дата 30.09.2021 г.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя, за класиране в УАСО и един
за получателя, който се изпраща на хартиен носител до адресата. Сканира се и се
насочва чрез АИССО/СЕОС. Приложенията се сканират.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №

на Столичния общински съвет

20___година

от

За: Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за
финансиране на проектни предложения от Трета сесия на СП „Култура” - 2021 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 21, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32,

чл. 33, ал. 1 от Правилата за работата на СП „Култура”, приети с Решение №

383/27.06.2019 г. на Столичен общински съвет

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Утвърждава приетите решения на Творческия съвет на Столична програма “Култура”

за финансиране на одобрените проектни предложения от трета сесия на СП „Култура” 2021 г„ съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

2. Възлага на кмета на Столична община да сключи договори с одобрените от

Творческия съвет и утвърдени от Столичния общински съвет кандидати за реализиране
на техните проектни предложения.
3. Възлага на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно

многообразие на СОС контрол по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на

20___г., Протокол №, точка

от

дневния ред, по доклад № и е подпечатано с официалния печат на Столичния

общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

[Георги Г еоргиев]
Юрист от:

Администрацията на Столична община:
[Биляна Балева]

