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ОТНОСНО: Календар на културните събития на Столична община за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Календарът на културните събития е един от двата основни финансови механизма, чрез които
творците, организаторите на събития и местата за култура в София получават финансова и
логистична подкрепа от Столична община. Чрез Календара на културните събития на Столична
община за 2022 г. се подкрепят фестивали, прояви, чествания, инициативи и други събития, които
допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023
„София – Творческа столица“ и Стратегията „София – творчески град на киното – 2017-2027“.
Специални приоритети за 2022 г. са разширяване на публиките със специален фокус
привличане на юношеска и младежка аудитория, развитие на професионалните компетенции и
насърчаване на изявата на младите творци и развитие на професионалистите и мениджърите в
сферата на културата. Отново присъства и акцентът върху изявите на открито с оглед на това да
бъдат насърчени срещите на творците с публиките в периодите, в които е най-безопасно
събирането на хората на едно място.
Събитията в Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. са
структурирани в раздели: „Стратегически събития“, „Значими събития“, „Лятна програма“,
„Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“, “Събития на столичните райони“ и
„Събития на Столична община“.
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В раздел "Стратегически събития" са предложени 10 традиционни за календара събития на
обща стойност 839 000 лв. Всички събития бяха разгледани от Комисия по допустимост на
заявените събития и Експертна комисия за оценка на заявените събития, определени със заповеди
на кмета на Столична община. Предложените в раздела събития са получили минимум 80 точки,
съгласно критериите за оценка от „Таблица с критерии за оценка на събитие“.
В раздел "Значими събития" са предложени 40 събития на обща стойност 591 700 лв. Всички
предложени събития за включване в Раздела бяха разгледани от Комисия по допустимост на
заявените събития и Експертна комисия за оценка на заявените събития, определени със заповеди
на кмета на Столична община. Предложените в раздела събития са получили минимум 60 точки,
съгласно критериите за оценка от „Таблица с критерии за оценка на събитие“.
Седем нови събития са предложени за финансиране, сред тях са:
 "Студио Комплект" ООД – събитие "Мелба - международен фестивал за дизайн в София.
Пето юбилейно издание."
 Фондация "Софийските метафори" - събитие "Международен поетичен фестивал
"Софийските метафори"
 Фондация „Пиано Екстраваганца” – събитие "Фестивал СОФИЯ КАМЕРАЛИЯ –
CAMERALIA SOFIA
 "Форхенд" ЕООД – събитие "Музикални вторници"
 Фондация "Колективът" – събитие "Реките на София"
 Фондация "Културни перспективи" – събитие "КУЛТУРАМА"
 Фондация „Музейко“ – събитие „Музейко в града“: „Интерактивно арт и научно шоу за
светлината“
За раздел „Лятна програма“ срокът за подаване на заявления за включване на събития е от 1
март до 1 април 2022 г., в общия бюджет на Календара на културните събития на Столична
община са определени 100 000 лв. за него, като е запазена финансовата рамка от 2021 г.
Разделът включва проекти, които се провеждат в месеците май – октомври 2022 г., със
свободен достъп за публиката, жителите и гостите на града, на открити пространства - в паркове,
градини, площади, летни сцени на Столична община и други открити пространства. В раздел
„Лятна програма” могат да кандидатстват юридически лица за финансиране на събитията им
и/или за логистична подкрепа и общински културни институти за логистична подкрепа.
Подадените проекти ще бъдат разглеждани и оценявани от Комисия, назначена със заповед на
кмета. Решението на комисиите ще бъде вписано в протокол и одобрените проекти ще бъдат
включени в Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.
За раздел "Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа" срокът за подаване на
заявления за включване на събития е от 1 март до 31 март 2022 г., в общия бюджет на Календара
на културните събития на Столична община са определени 100 000 лв. за него.
В изпълнение на целите за подобряване на достъпа до култура и подпомагане провеждането
на събития на открити цени, е предвидено в този раздел да бъде подкрепено реализирането на
културна програма на сцени на открито.
В раздела ще бъдат подкрепяни прояви в сферата на изкуствата и културата, без ограничения
на жанровете. Подкрепените събития ще осигуряват сцена за дебюти, литературни четения,
иновативни проекти на нови артисти, представяне на книги, музикални концерти, танцови
спектакли, лятно кино, театър, изложби, образователни проекти, екологични инициативи,
ателиета за деца, благотворителни събития и др.
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Финансова подкрепа ще могат да получат кандидати, които предоставят на Столична община
специални квоти за присъствие на детска публика, социално слаби публики и публики в
неравностойно положение. Съгласно разработения от дирекция „Култура“ –„Механизъм и
критерии за оценка на заявените събития за включване в раздел "Открити сцени – логистична
и/или финансова подкрепа", те трябва да отговарят и на следните изисквания:
- сцената е подходяща за: кинопрожекции; танцово изкуство; театрално изкуство;
литературни събития – представяния на книги, дигитални събития;
- подсигурени са монитори;
- осигурена е техническа възможност за субтитри;
- в програмата е осигурен баланс на жанровете;
- предвидено е партньорство с общински културни институти.
Подадените заявления за включване на събития в Раздела се разглеждат от Комисия по
допустимост на заявените събития и Експертна комисия за оценка на заявените събития,
определени със заповед/заповеди на кмета на Столична община.
За Раздел “Събития на столичните райони“ срокът за подаване на заявления за включване на
събития е текущо през цялата година до 5-о число на предходния месец. В общия бюджет на
Календара на културните събития на Столична община са определени 240 000 лв., като е запазена
финансовата рамка от 2021 г.
В този раздел се включват културни проекти на районните общински администрации,
съответстващи на Приоритети за 2022 г.
В този раздел могат да кандидатстват само районни администрации на Столична община,
както следва:
• самостоятелно;
• съвместно с неправителствени организации (НПО), читалища;
• съвместно с общински училища, общински детски градини, библиотеки, в т.ч. за
попълване на библиотечни фондове.
Раздел „Събития на Столична община“. В Приложение №1 към доклада са включени:
38 инициативи и събития на дирекция "Култура" на обща стойност 576 200 лв. В това число са:
чествания, годишнини, изложби на откритите постаменти на Столична община – „Галерия на
открито“, образователни инициативи, церемонии за връчване на награди в областта на културата,
инициативи за развитие на публики и за засилване на партньорствата между културни оператори,
инициативи за насърчаване на четенето и достъпа до култура на деца и ученици, както и събития
за българските общности в чужбина.
Съгласно "Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична
община за 2022 г.", приети с Решение № 834 от 16.12.2022 г. на Столичен общински съвет, беше
дадена възможност в раздела да бъдат организирани и реализирани събития текущо през 2022 г.,
както по инициатива на дирекция „Култура“, така и по предложение на външни организации,
кандидатствали и одобрени от комисия, назначена със заповед на кмета на Столична община, по
реда и условията на този раздел.
В общия бюджет на Календара на културните събития на Столична община са определени 500
000 лв., в Раздел "Събития на Столична община" за Културни прояви на Столична община
предложени в партньорство.
С тази инициатива Столична община ще има възможност да подкрепи проекти, които са се
родили текущо през годината и имат значим потенциал да спомагат за реализиране на целите и
приоритетите на Стратегията за развитие на културата „Творческа София“. Проектите трябва да
отговарят на следните изисквания:
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1. да предвиждат прояви с артистична и художествена стойност, които формират културния
облик и идентичност на града;
2. да представят инициативи в сферата на изкуствата и културата без ограничения на
жанровете: представяне на дебюти; литературни четения; иновативни проекти на нови
артисти; представяне на книги, творби и др.; музикални концерти; танцови спектакли;
лятно кино; театър; куклен театър; работилници и ателиета за деца и пр.;
3. Да предвиждат дейности за реализиране на два или повече от приоритетите на Стратегията
за развитие на културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“ и Стратегията
„София – творчески град на киното – 2017-2027“;
4. Да предвиждат дейности за реализиране на специалните приоритети за 2022 г.;
5. Събитията да подпомагат създаването на условия за равен достъп до културата на всички
граждани;
6. да има ясно посочени участници;
7. да има конкретен и изпълним времеви график на дейностите;
8. да са предвидени дейности за привличане и ангажиране на интереса на детска,
ученическа/младежка публика и/или възрастни хора;
9. да е представено детайлно разписано бюджетно предложение.
Проектите ще бъдат разглеждани текущо от комисия, назначена със заповед на кмета на
Столична община, по реда и условията на този раздел, като подкрепата може да бъде финансова
и/или логистична.
Предвид изложеното, предлагаме Столичният общински съвет да утвърди Календара на
културните събития на Столична община, съгласно Приложение №1.
Приложения:

Проект_Решение_Ка
Календар на
културните събития налендар_на_културните_събития-2022.docx
Столична община - 2022.xlsx

Вносител:

X
Заместник-кмет на Столична община

Съгласувано чрез АИССО:
Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура“
Изготвил чрез АИССО:
Н. Семова, ст. експерт в дирекция "Култура", дата.17.02.2022 г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2022 г.
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 5 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И
РЕШИ:

С Ъ В Е Т

I. Приема Календар на културните събития на Столичната община за 2022 г.,
съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
1. Средствата да се осигурят от бюджета на Дирекция „Култура”.
2. Възлага на Кмета на Столичната община да предприеме необходимите действия
за изпълнение на настоящото решение и да осъществи контрол върху
изразходваните средства.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2022 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
/Георги Георгиев/
Юрист от:
Администрацията на Столична община:
_________________________________
[Биляна Балева]

