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ДОКЛАД
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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

ОТНОСНО: Утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване,
изпълнение и отчитане на Столична програма "Култура" за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Столична програма „Култура” е създадена през 2007 г„ с Решение № 252 на Столичен
общински съвет, първо като Меценатска програма „Култура”, а през 2008 г. беше
преименувана на Столична програма „Култура”.
Програмата работи на базата на Закона за закрила и развитие на културата. Закона за
местното самоуправление и местната администрация. Стратегията за развитие на културата
„София - Творческа столица 2013-2023” и Правилата за работата на СП „Култура”.

Вероятно през 2022 година здравната и икономическа криза ще продължи. Редица
неясноти са свързани с възможността за продължаващи здравни ограничения за провеждане
на културни дейности и събития и за достъпа до култура на гражданите на столицата. И през
тази година СПК ще продължи да подкрепя проекти, които съобразяват здравните
ограничения и предвиждат вариант за реализация на дейностите си в условията на
ограничения или пълно затваряне.
През 2022 г. Програмата ще е насочена към подкрепа на инициативи, които
демонстрират креативност и са насочени към подобряване на включването на гражданите в

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.

културния живот. Хоризонталните приоритети за направленията на Програмата поставят
публиките и развитието на професионалистите във фокус. Програмата ще подкрепя проекти,
които отделят специално внимание на публиките за култура и изкуство чрез усилия по тяхното
разширяване, развитие, разнообразяване на профила им и/или чрез задълбочаване на
отношенията с традиционните за организациите публики, както и проекти, които предвиждат
дейности за развитието на младите творци, на професионалистите и мениджърите в сферата
на културата. В допълнение, Програмата поставя акцент и върху ангажирането на юношеската
и младежка аудитория.
Реализацията на тези приоритети в рамките на проектите може да е свързана например,
но не само, с разширяване на комуникационните канали и послания, с промени в
маркетиговите подходи, със засилване на дигиталното присъствие, с адаптиране на
съдържание за съответните аудитории, с провеждане на инициативи и реализиране на
дейности, насърчаващи и улесняващи посещението и участието в културни събития и
дейности, с развиване на обучителни програми, менторства, и др. за професионалисти в
културата и изкуството и т.н.
С добри практики в областта на привличане на публиките, развитие на
професионализма и специфично ангажирането на младежката аудитория, можете да се
запознаете тук (активният линк води към страницата на Програмата, където са публикувани
добри примери, като насока за реализиране на хоризонталния приоритет).
В допълнение на тези хоризонтални приоритети, за всяко от направленията на
Столична програма „Култура“ са въведени конкретни изисквания, които насочват културните
организации при подготовката на техните проектни предложения.
Предвид изложеното предлагаме Столичният общински съвет да утвърди
Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата за
2022 г., съгласно Приложение № 1.

Приложение:
1. Проект на решение на СОС;
2. Приложение № 1, Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и
отчитане на Програмата за 2022 г.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2021 година

ОТНОСНО: Утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и
параметри на Столична програма „Култура” за 2022 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6, ал.1, т.1 и чл.7, ал.1 от Правилата за работата на СП „Култура”

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
1. Утвърждава Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична
програма „Култура" за 2022 г., съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

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

2021 г., Протокол №, точка

от дневния ред, по доклад № и е

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование,

култура, наука и културно многообразие на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
[Георги Георгиев)
Юрист от:
л.

Администрацията на Столична община:

[Биляна Балева]

