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Приложение

Отчет на
Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и
инициативи под патронажа на кмета на Столична община 2021

I. Съдържание и обобщена информация

Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании е разработена в изпълнение
на Общинска стратегията за развитие на ФВС и има за цел да подпомага инициирането на мащабни
и емблематични събития в областта на спорта, младежките дейности и да подкрепя личностното
развитие на деца и младежи.
Административното обслужване на Програмата се осъществява от дирекция „Спорт и младежки
дейности“, а координатор на Програмата е заместник-кмет на Столична община, Направление
„Култура, образование, спорт и младежки дейности”.
Предложенията за включване на събития и дейности в Програмата се извършват след съгласуване и
обсъждане на заседание на ПК за ДМС, СОС.
С Решение № 181, по Протокол № 31 от 08.04.2021 г. е утвърден Годишният план на Програмата за
2021 г., с общ бюджет 80 000 лева.
Финансирането се осигурява от сборен бюджет на СО, дейност 714 „Спортна база за спорт
за всички”.
Редица планирани спортни форуми и инициативи бяха отменени, предвид установените ограничения
и наложените мерки за превенция разпространението на COVID-19.
Обобщена информация:
Бюджет на Програмата, съгласно Решение № 181/ 08.04.2021 г. на СОС - 80 000 лева;;
Разходвани средства - 52 850 лева за 9 събития, стипендии, награди;
Оказана организационна/ логистична форма на сътрудничество на 11 спортни кампании;
Обхванати над 8 000 участници в международни състезания, лекоатлетически бягания със
свободен достъп в паркова среда, спортни демонстрации и различни активности.
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II. Финансов отчет
1. Събития, организирани от Столична община, утвърдени с Решения на СОС/ Правила/ Наредби
Събитие
Стипендия за ученици с
високи
постижения в
областта на спорта на
кмета
на
Столична
община по повод 17 май Ден на Българския спорт
Решение № 523/26.07.2018
г. на СОС

Участници
Със заповед № СОА-РД09469/24.03.2021 г., изменена
със заповед № СОА21-РД91173/19.05.2021 г. е назначена
експертна
комисия
за
разглеждане на постъпилите
номинации.
Със заповед № СОА21-РД09813/07.06.2021 г. на кмета на
Столична
община
са
определени ученици и атлети
носители на стипендията.

Финансов ресурс
13 500 лв., съгласно Решение на СОС
разходвани 13 350 лева. от които:
- Ученици, завоювали престижни места на
Олимпийски игри, Световни и Европейски
първенства и купи от олимпийски видове спорт
18 стипендии X 200 лв. - 3 600 лв.
- Ученици, завоювали престижни места на
Балкански първенства от олимпийски видове
спорт
2 стипендии X 150 лв. 300 лв.
- Ученици, завоювали престижни места на
международни турнири от олимпийски видове
спорт
42 стипендии X 150 лв. - 6 300 лв.
- Ученици, завоювали престижни места на
Световни, Европейски и Балкански първенства
от неолимпийски видове спорт
45 стипендии X 70 лв. — 3 150 лв.

Постъпши 112 формуляра - искания със съпътстващи документи.
Определени 107 ученици за еднократна стипендия със Заповед № СОА21-РД09-851/17.06.2021 г. на кмета на СО.
С Решение на Експертна комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД09-469/24.03.2021 г. и изменена със Заповед
№ СОА21-РД91 -173/19.05.2021 г., са определени за награда от Фондация „София - Европейска столица на
спорта“ 5 /пет/ученици, подали формуляри —искания за завоювани отличия през 2021 г. /Правилата налагат,
представяне на класиране през предходна календарна година/.
Осигурени плакети от името на кмета на СО за 112 ученици
Стипендия на кмета на
Столична
община
за
ученик с изявени дарби в
категории
образование,
изкуство, спорт

Със заповед № СОА21 - РД09 - 1167/ 20.08.2021 г. 2 000 лв. с Решение №
на кмета на Столична община е определен носителят 521/26.07.2018 г. и
за 2021 г. - Едмонд
Назарян, ученик от София Решение № 181, по
за завоювани отлични постижения в състезания по Протокол № 31 от
08.04.2021 г. на СОС
класическа борба

Награда на Столична Колегия за определяне на носителя на Наградата на 2 500 лева, съгласно
община за най-добър млад Столична община за най-добър млад учен на Решение N 53/ 11.02.2010
учен - СУ „Св. Климент Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за г. по Протокол N 58 и
2021 г., определи ас. д-р Ивайло Йотинов - Решение № 181, по
Охридски”
Протокол № 31 от
Биологически факултет
08.04.2021 г.
1 000 лева, съгласно
Носители
на
наградата
на
кмета
на
Столична
община
Награда на кмета на
Решение
№ 187/5.04.2018
Столична община за най- за 2021 година са:
добър
изследователски Виктория Германова - студент ОСК „магистър“, г. и Решение № 181, по
проект в областта на магистърска програма „Кинезитерапия“, отличена с Протокол № 31 от
спорта
със
значим награда „Най-добър постер“ на VII Национален 08.04.2021 г.
конкурс
на
Българската
асоциация
по
социално-обществен
невросонология и мозъчна хемодинамика с
принос
международно участие и Владислав Бонев - студент
ОСК
„магистър“,
магистърска
програма
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„Кинезитерапия“, отличена с награда „Най-добър
постер“ на VII Национален конкурс на Българската
асоциация
по
невросонология
и
мозъчна
хемодинамика с международно участие, определени
с Протокол от заседание на Ректорското ръководство
на висшето училище.___________________________
2. Събития, с внесени искания за включване по Програмата

Събитие
Световна купа по паркур
Писмо-покана с вх. № СОА20НЦ62-643
за
съвместно
сътрудничество
от
Българска
федерация по гимнастика

Информация/Участници
Домакинството на Световната купа
по паркур в София е признание към
столицата за създадени благоприятни
условия за спортни занимания,
изградена
професионална
инфраструктура.
НСА „Васил Левски“
През 2022 година Национална
Подготовка и организация на гала спортна академия «Васил Левски» ще
спектакъл по повод отбелязването отбележи своя 80-годишен юбилей от
на 80 годишен юбилей от
създаването на висшето училище.
създаването на Национална
Предстои подготовка на грандиозен
спортна академия
гала спектакъл с участието на над 500
„Васил Левски“
студенти, популярни спортисти и
български артисти в зала № 1 на
НДК.
Турнир по спортна гимнастика Традиционен турнир за ученици и
Йордан
Йовчев
за
«Купа младежи с участието на 180
спортисти на възраст 8-14 години
Дженерали»

Финансов ресурс
13 500 лв.
Съгласно Договор № СОА21-ДГ562554/24.08.2021 г.
Представен отчет с вх. № СОА21НЦ62-739/15.10.2021 г.
12 000 лева
Съгласно Договор № СОА21-ДГ564494/15.10.2021 г.
Представен отчет с вх. № СОА21У321-2259/12.11.2021 г.

3 500 лв.
Съгласно Договор № СОА21-ДГ562552/24.08.2021 г.
Представен отчет с вх. № СОА21НЦ62-907/13.12.2021 г.

3. Участия на представителни отбори, ученици и младежи от общински структури в международни
форуми и кампании
Събитие
Участието на ученици от Център
за подкрепа личностното развитие
на децата в София, Център за
образование, култура и изкуство в
международен космически лагер в
Турция във връзка със завоювано
отличие в конкурс за есе
Участие
на
националните
шампиони по стрийт фитнес на
Световно първенство по фитнес в
Москва
Спортен клуб по гимнастика и
стрийт фитнес „Street workout
Bulgarian“

У частни ци

Ф и н ан сов ресурс

Транспортни разходи за 8 ученици

3 000 лева
Извършена корекция на бюджета,
съгласно Докладна записка №
СОА21-НЦ62-293-[2]/13.07.2021 г.
Представена подробна
информация за включването на
ученици от центъра в Турция
2 000 лева
Четирима атлети от София, от спортен
клуб по гимнатика и стрийт фитнес съгласно план сметка № СОА21„Street workout Bulgaria“ завоюваха ВК66-7708/16.08.2021 г.
Представен подробен отчет.
световни отличия на първенството.
Специална награда получиха и от кмета
на Столична община на официална
церемония.
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4. Събития с организационна и логистична форма на съдействие
СК „Бегач”

Нестле България
Съюз на
българските
автомобилисти
GENTLEMEN МС

Бягане - Борисова градина
Spring 360 - Южен парк
Полумаратон Панчарево
Women’s run
Run for EU
Business run
Sofia morning run
Кампания „Живей активно”
Ден на шофьора, Спасов ден
Еко Рали България
Мото шествие във връзка с откриване и закриване на мото сезон 2021

р

За Председател па СОС
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