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СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Решение № 105 по
Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. Столичен общински съвет прие
Календар на културните събития на Столична община за 2022 година.
След направена служебна проверка бе констатирана фактическа грешка, изразяваща се в
несъответствие на името на организатора на 26 – ти Международен фолклорен фестивал
„Витоша“ 2022. В приложение № 1 към цитираното решение, в т. 47 като организатор на
събитието е посочено Народно читалище „Витоша – 1951“ вместо кандидатствалия и спечелил
финансиране субект – „Сдружение „Фолклорен танцов ансамбъл „София – 6“.
"Международният фолклорен фестивал „Витоша” се провежда всяка година през месец
юли в гр. София. Фестивалът е една от културните прояви с международен мащаб и особена
национална значимост, които съхраняват националния облик чрез нашия фолклор. Целта на
фестивала е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони и да запознае
публиката с фолклора на гостуващите държави.

Електронен документ, подписан с КЕП. Съдържа интегрирани файлови приложения в *.pdf и *.doc формат.
Изпраща се чрез АИССО/АИССОС.

Събитието е от раздел „Значими събития“ на Календара на културните събития на
Столична община за 2022 г., има своята устойчивост през годините и доказано спомага със своето
ежегодно провеждане, за осигуряване на облика на града, за достъп на гражданите до прояви с
висока художествена стойност и за постигане на заложените цели в Стратегията за развитие на
културата в София 2013-2023 „София – Творческа столица“.
В потвърждение на идентичността на кандидатствалия и спечелил финансиране
организатор на посоченото събитие, прилагаме извадка от електронната платформа за
кандидатстване, къде е виден и входящият му деловоден номер – СКК22-ПП14-8/21.01.2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам проект за
решение за отстраняване на грешката в Приложение № 1 към Решение № 105 по Протокол №
48/24.02.2022 г. Столичен общински съвет.
Приложения:

РЕШЕНИЕ_ПОПРАВ
ИЗВАДКА ОТ
Решение поправка
КА НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА
ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ
105_21.04.2022.docx
ЕЛЕКТРОННАТА
ПЛАТФОРМА
ЗА КАНДИДАТСВАНЕ.pdf
на ОФГ.pdf
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Изпраща се чрез АИССО/АИССОС.
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Към доклад с рег. № СОА22-ВК66-1664-(4)/16.06.2022 г.
ОТНОСНО: проект на Решение към доклад с рег. № СОА22-ВК66-1664-(4)/16.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Приложено изпращаме Ви проект на Решение към доклад с рег. № СОА22-ВК66-1664(4)/16.06.2022 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на
Решение № 105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичния общински съвет.
Приложение:

Acrobat Document

решение-СОС-17.0
6.22.docx

С УВАЖЕНИЕ,
17.6.2022 г.
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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh

Електронен документ подписан с електронен подпис. Документът съдържа интегрирани файлови приложения във формат
.docx. и .pdf. Насочва се чрез АИССО/СЕОС.
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ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е №__________
на Столичния общински съвет
от ____________ 2022 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Решение №
105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.
След направена служебна проверка бе констатирана очевидна фактическа
грешка, изразяваща се в несъответствие на името на организатора на 26 – ти
Международен фолклорен фестивал „Витоша“ 2022. В приложение № 1 на Решение №
105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет, в т. 47 като
организатор на събитието е посочено Народно читалище „Витоша – 1951“ вместо
кандидатствалия и спечелил финансиране субект – „Сдружение „Фолклорен танцов
ансамбъл „София – 6“.
Предвид горното, е необходимо да бъде извършена поправка в Приложение №
1, т. 47 на Решение № 105 по Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Поправя очевидна фактическа грешка в Приложение № 1, т. 47 на Решение № 105 по
Протокол № 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет, както следва:
№

ОРГАНИЗАТОР

47 Сдружение
„Фолклорен

СЪБИТИЕ

АНОТАЦИЯ

Финанансиране
2022

26-ти
"Международният
фолклорен 16 000
Международен фестивал „Витоша” се провежда

танцов
ансамбъл
„София – 6“

фолклорен
фестивал
'Витоша" 2022

всяка година през месец юли в
столицата на Република България
– София.
МФФ „Витоша” е една от
културните
прояви
с
международен мащаб и особена
национална значимост, които ни
помагат
да
съхраним
своя
национален облик чрез нашия
фолклор. На този форум си дават
среща представители на различни
култури от цял свят, обединени от
голямата си любов към фолклора.
Целта на фестивала е да се
популяризира танцовото изкуство
на различни български региони и
да запознае публиката с фолклора
на гостуващите държави."

2.
Възлага на Кмета на Столичната община да
необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.

предприеме

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 105 по Протокол
№ 48/24.02.2022 г. на Столичен общински съвет.

Настоящото 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]

