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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

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

Владимир Митов - общински съветник
Борислав Бориславов - общински съветник

Иван Виделов - общински съветник

ОТНОСНО: Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за

финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура” - 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През 2022 г. беше обявена втора сесия на Столична програма „Култура” за Направление 7:

„Мобилност”, съгласно Решение № 657 от 14.10.2021 г. на Столичен общински съвет.
На основание чл. 30 и чл. 31 от Правилата за работата на Столична програма ..Култура”,
Творческият съвет на СП „Култура” разгледа резултатите от работата на Комисията за
техническа и административна оценка относно допълнително изискуемите документи за

одобрените за финансиране проектни предложения от Съвета от Втора сесия на Направление

7: „Мобилност” за 2022 г.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра, един за подателя, за класиране в УЛСО и един за
получателя, който се изпраща на хартиен носител до адресата. Приложенията се сканират.

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” - Втора сесия на СП „Култура” за 2022 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” - Втора сесия на СП „Култура” за 2022 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 Д
председател на ПК по по образование, култура, наука и културнбмногообразие
Мирослав Боршош
заместник-кмет на Столична обпищ^
Веселин Калановскн
Столичен общински съвет

Владимир Митов
Столичен общински съвет
Борислав Бориславов
Столичен общински съвет
Иван Виделов
Столичен общински съвет

Съгласувано с:
Биляна Генова, Директор на Дирекция „Култура”....

Изготвил:
Надежда Семова, ст. експерт в Дирекция „Култура”......

......... дата: 13.06.2022 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. 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 Втора сесия на СП „Култура” - 2022 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 втора сесия на СП „Култура” - 2022

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 Георгнев|

Юрист от:

Администрацията на Столична община:

1

[Биляна Балева]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК
НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ - 2022 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

№

Per.
№

Кандидатстваща организация

Име на проекта

Финансиране

1

27

Сдружение Международно триенале
на сценичния плакат - София

Международно жури и образователна програма
на X. Международно триенале на сценичния
плакат - София 2022

2 000 лв.

2

330

Сдружение «Софийски Камерен Хор
«Васил Арнаудов»

Международно творческо ателие - GLORIA Вивалди

3 000 лв.

3

572

МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР "ЗАД
КАНАЛА"

МГТ Зад канала гостува на Аполония 2022

5 500 лв.

4

616

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

„Отново във Виена“ - турне на Филхармония
„Пионер“ във Виена

5 500 лв.

5

1099

Асоциация „Българска книга“

Участие в 38-ия конгрес за детска литература на
Международен съвет по книги за млади хора

2 115 лв.

6

1283

Колибри ООД

Нова литература от Стария континент

4 000 лв.

7

2024

Национална гимназия за приложни
изкуства "Свети Лука" - София

„Обмен на идеи и опит в областта на приложните
изкуства” („Applied Arts Skills Exchange”)

3 850 лв.

8

2117

Арте Урбана Колектив

ЛЯТНА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО
ДРАМАТУРГИЧНО ПИСАНЕ SUMMER
SCRIPTWRITING BASE 2022

1 866 лв.

9

2402

Аутентик

XVI-ти Музикален фестивал Сусак

1 492 лв.

10

2468

Нов симфоничен оркестър АД

Да си върнем музикалните таланти на България

1 235 лв.

11

2600

Фондация 180 Градуса - лаборатория
за иновативно изкуство

Фестивал 180° - лаборатория за иновативно
изкуство

6 500 лв.

12

2973

Национално музикално училище
„Любомир Пипков“

Ден на народните будители в Българското
средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага

1 920 лв.

