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ОТНОСНО: Утвърждаване на Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване,
изпълнение и отчитане на Столична програма "Култура" за 2023 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”.

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.

И през 2023 г. Програмата ще подкрепя събития, които следват приоритетите,
залегнали в културната стратегия на столицата - „София - творческа столица 2013-2023”, а
именно: „Достъп до култура”, „Култура и човешки капитал”, „Културно наследство на
променящия се град”, „Град на творческа икономика” и „Равнопоставено участие в
глобалните културни процеси“.
Програмата ще подкрепя и събития, които следват приоритетите, залегнали в
културната стратегия „София - творчески град на киното - 2017-2027“ /където е приложимо/.

Специален приоритет на Програмата през 2023 година е: Проекти, които активно
утвърждават европейската принадлежност на България и ценностите на демокрацията
(свободата на словото, гражданското участие, културната изява и културното многообразие),
и които демонстрират отношение към екологичната устойчивост.
Допълнителни акценти, които са поставени в Програмата, са:
•

развитие на млади творци, на професионалисти и мениджъри в сферата на
културата - дейности свързани обучителни програми, менторства, които да
обхванат младите творци, професионалистите и мениджърите в сферата на
културата и изкуството;

•

ангажиране на юношеска и младежка публики - проекти, които представят
инициативи в сферата на изкуствата и културата, насочени към културната
ангажираност на юношеската и младежка публика;

•

разширяване на публиката - дейности по разширяване на комуникационните
канали, промени в маркетинговите подходи, засилване на дигиталното
присъствие, адаптиране на съдържание за съответните аудитории, провеждане на
инициативи и реализиране на дейности, насърчаващи и улесняващи посещението
и участието в културни събития и дейности

•

секторни и междусекторни партньорства - партньорствата между културните
оператори с културни институти и други институции и организации, които водят
до оптимизиране на условията за провеждане на събитията - достъп до
пространства и сцени, дигитално представяне, координация на провеждането на
събитията и пр.

•

подкрепа на дебютни изяви - подкрепа на качествени дебютни проекти на млади
творци или на проекти, включващи дебютанти.

И през 2022 г. Дирекция „Култура” ще организира информационни срещи/обучения
за заинтересованите организации и лица, които ще включват три модула:
•

Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;

•

Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;

•

Електронно подаване на документи.

Като допълнение на информационните срещи/обучения, Дирекция "Култура" ще
организира целеви обучения с фокус: подготовка на проекти и развитие на проектна идея за
начинаещи.

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.

Предвид изложеното предлагаме Столичният общински съвет да утвърди
Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програмата
за 2023 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 2023 г.
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

ОТНОСНО: Утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и

параметри на Столична програма „Култура” за 2023 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 2023 г., съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

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.

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:

Администрацията на Столична община:
[Биляна Балева]

