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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. Московска № 33, www.sofia.bg

ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
2021 г,
С Решение № 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС е обявена сесия за програмно
финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на образователни институции,
районни администрации, малки населени места, спортни клубове и НПО.
С Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на СОС са одобрени 129 проекта на обща
стойност 420 000 лв. /четиристотин и двадесет хиляди лева/.
Средствата са осигурени от сборен бюджет на Столична община - дейност 714 „Спортни бази за спорт за
всички”, разпределени и разходвани както следва:
- Програмен Приоритет 1 /ПП 1/: проекти на детски градини и училища - 59 проекта с бюджет 179 795 лв.
- Програмен Приоритет 2 /ПП 2/: проекти на районни администрации и малки населени места - 28 проекта с
бюджет 90 205 лв.
- Програмен приоритет 3 /ПП 3/: проекти на спортни клубове и неправителствени организации —42 проекта с
бюджет 150 000 лв.

ОТЧЕТЪТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:
I. Административно обслужване - етапи на организация, мониторинг, изпълнение и отчетност.
II. Обобщена информация за финансираните дейности по програмни приоритети финансиране, разходени средства.

одобрено

III. Обобщение, добри практики и препоръки.

I. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ

ЕТАПИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, МОНИТОРИНГ,

Етап на организация и подготовка:
С писмо № СОА21-ВК66-288/3/26.02.2021 г., чрез кметовете на районните администрации са уведомени
образователните институции, районните администрации, малките населени места с обявената сесия и
възможности за кандидатстване;
Цялата информация, относно Процедура, Насоки, Формуляр за кандидатстване е публикувана на електронния
портал на СО, дирекция „Спорт и младежки дейности“.
По инициатива на дирекция „Спорт и младежки дейности“ се проведоха онлайн методически срещи
/консултации с представители на образователни институции, районни администрации, малки населени места,
спортни клубове и НПО, относно подготовката на проекти.
С Доклад № СОА21-ВК66-288/2/08.02.2021 г. до Председател на СОС за обявяване на сесия, за набиране на
проектни предложения за 2021 г., обявена с Решение № 113/25.02.2021 г.
Със Заповед № С О А 21-РД09-464/23.03.2021 г. на кмета на СО е определена Е кспертна ком исия за оценка на
ефективност вклю чващ а общ ински съветници от ПК за ДМС, експерти от дирекция „С порт и младеж ки
дейности“, дирекция „О бразование“, експерти от дирекции „П редучилищ но образование“ и „Ф изическо
възпитание и спорт“ от РУО -М ОН -София град, експерт към Ф ондация „С оф ия-Европейска столица на
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спорта”, която въз основа на създадена и утвърдена методика за оценка на проектни предложения, класира и
оцени постъпилите проектни предложения.
Заседанията на Експертната комисия се проведоха по предварително утвърден график със съответните
протоколни решения —3 броя протоколи и отчет до заместник —кмет на СО, Координатор на програмата —№
СОА21-ВК66-3680/16.04.2021 г.
Административна проверка на постъпилите проектни предложения:
В рамките на обявената сесия и утвърдена процедура, Екипът за административна допустимост назначена със
заповед № СОА21-РД09-464/23.03.2021 г. на кмета на СО, разгледа 182 проектни предложения.
Допуснати за оценка на ефективност 182 проектни предложения в съответните Програмни Приоритети.
Оценка на ефективност и институционална договореност:
Експертната комисия за оценка на ефективност предложи на заместник - кмет на СО, Координатор на
Програмата 129 проекта за одобрение и финансиране в размер на 420 000 лв.:
• 59 проекта на образователни институции на обща стойност 179 795 лв.
• 28 проекта на районни администрации и малки населени места на обща стойност 90 205 лв.
• 42 проекта на СК НПО на обща стойност 150 000 лв.
С Доклад № СОА21-ВК66-288/18/16.04.2021 г. до СОС са предложени за утвърждаване и финансиране 129
проекта на образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО, обявени с
Решение № 239/22.04.2021 г.
В рамките на обявените срокове и процедури са уведомени всички вносители на проектни предложения за
резултатите от оценка на ефективността.
С писмо № СОА21-ВК66-288/20/12.05.2021 г., до дирекция „Финанси“ и Заповед № 294/31.05.2021 г. на кмета
на СО е извършена корекция на бюджета към съответните районни администации и образователни
институции.
Сключени са договори със спортни клубове, неправителствени организации, държавни и частни училища.
График за мониторинг и отчитане:
За проследяване ефективността на проектните дейности и методическа подкрепа при реализиране на
събития и инициативи е изготвен график за мониторинг от експерти на дирекция „Спорт и младежки
дейности“.
Изготвените графици за мониторинг с писмо № СОА21-ВК66-288/25/24.06.2021 г., са съгласувани с ПК за
ДМС- СОС.
Мониторинг - посещения и онлайн консултации /над 100 мониторирани институции/ подпомогнаха
отчитането и обобщаването на резултатите, както и проследяването на индикаторите за ефективност.
На електронния портал на СО - рубрика „Спорт и младежки дейности”, „Програма за развитие на
физическото възпитание и спорта“ е публикувана информация за изисквания при реализирането и отчитането
на дейностите по проекта.
II. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОГРАМНИ ПРИОРИТЕТИ - ОДОБРЕНО ФИНАНСИРАНЕ, РАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА.
ПРОГРАМЕН ПРИОРИТЕТ 1
Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност,
системно практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот и
подкрепа на личното развитие на деца и ученици
Финансирани 59 проекта на образователни институции /22 проекта на детски градини и 36 проекта на
училища и 1 проект на ЦПЛР/, бюджет 179 795 лв.
След представяне на съдържателен и финансов отчет, са отчетени 59 проекта - 179 629,36 лв.
> 39 проекта насочени към разширяване обхвата на участниците в Програмите „Спорт в училище“ и
„Движение и здраве“ за детските градини инициативи и кампании на образователни институции за
развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно —туристическата
дейност - 119 842,83 лв. /неусвоени 10,17 лв./
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5 проекта насочени към интегриран подход при организиране на спортни дейности в
образователните институции, свързани с приобщаващо образование, превенция на отпадането от
училище, превенция на агресията и насилието, интеграция на деца със специални образователни
потребности и др. - 14 348,61 лв. /неусвоени 106,39 лв./
У 7 проекта насочени към инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, системното
практикуване на спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на живот, подкрепа на
личностното развитие с активното включване на родителите. Инициативи и дейности, свързани с
отбелязване на 200 години от рождението на Георги С. Раковски, 100 години от смъртта на Иван
Вазов - 21 519,98 лв. /неусвоени 37,02 лв./
У 8 проекта свързани със свободен достъп на деца и ученици до спортни занимания по Програма
„Ваканция” - 23 917,94 лв. /неусвоени 12,06 лв./

Обхват на целевата група:
Брой на участниците, обхванати от проекти на училища и детски градини
Брой заявени участници по проект
1,
2.
Брой реални участници в дейностите
3.
Брой отпаднали участници /където е приложимо/
4.
Брой допълнително включени участници
Разпределение на обхванати от проекти по пол
Мъже
1.
2.
Жени
Разпределение на обхванати от проекти по възраст
1.
Деца до 7 години
2.
Деца и ученици 8-14 години
3.
Младежи 15-18 години
4.
Младежи 19-24 години
5.
Младежи 24 - 29
6.
30-60 години
7.
Над 60 години

15 166
15 484
389
707
7 581
7 903
5 167
7 258
1 680
356
210
741
72

Разпределения на участниците по групи в неравностойно
(където е приложимо)
1.
Малцинства
роми
- други
2.
Мигранти
3.
Хора с увреждания
4.
Деца, лишени от родителска грижа

209
43
19
28
33

5.

119

Други лица в неравностойно положение - моля, опишете ясно

ПРОГРАМЕН ПРИОРИТЕТ 2
Създаване на ефективни условия за взаимодействие между районни администрации, образователни
институции и спортни организации за дейности от различни целеви групи за насърчаване към
физическа активност здравословен начин на живот и спортно-туристическа дейност.
Финансирани 28 проекта на районни администрации и малки населени места /19 проекта на районни
администрации 1 проект на МКБППМН, 8 проекта на малки населени места/, бюджет 90 205 лв.
След представяне на финансов и съдържателен отчет, са отчетени 27 проекта - 86 372,01 лв.
❖ С писмо № СОА21-ВК08-17'698/03.12.2021 г. Кмет на район „Овча купел“ информира за
невъзможност от изпълнението на дейностите по проекта, поради създалата се
епидемиологична обстановка в страната.
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v Изготвени са уведомителни писма до д-я ,, Финанси “ и кмет на района за възстановяване на
неусвоените средства в размер на 3 024 лв.
> 16 проекта в областта на физическото възпитание и спорта, спортно-туристическа дейност в подкрепа
на „София - Европейска столица на спорта” - 51 060,31 лв. / неусвоени средства 3 809,69/
У 7 проекта свързани със социална и образователна интеграция на рискови групи - различни етнически
групи, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора чрез спорт. Превенция на агресията и насилието.
Превенция на отпадането от училище, свързани със спортни дейности - 22 729,70 лв. /неусвоени
средства 23,30 лв./
> 4 проекта свързани с дейности и инициативи в свободното време на деца, ученици и младежи програма „Ваканция” -12 582 лв.
Обхват на целевата група:
Брой на участниците, обхванати от проекти на районни администрации и малки
населени места
1.
Брой заявени участници по проект
11 314
2.
Брой реални участници в дейностите
11 580
3.
Брой отпаднали участници /където е приложимо/
107
4.
Брой допълнително включени участници
373
Разпределение на обхванати от проекти по пол
1.
Мъже
5934
2.
Жени
5646
Разпределение на обхванати от проекти по възраст
1.
Деца до 7 години
2605
2.
Деца и ученици 8-14 години
4916
3.
Младежи 15-18 години
2812
4.
Младежи 19-24 години
366
5.
Младежи 24 - 29
287
6.
30-60 години
409
7.
Над 60 години
185
Разпределения на участниците по групи в неравностойно
(където е приложимо)
1.
Малцинства
роми
други
2.
Мигранти
3.
Хора с увреждания
4.
Деца, лишени от родителска грижа
5.
Други лица в неравностойно положение - моля, опишете ясно

50
4
48
113
5

ПРОГРАМЕН ПРИОРИТЕТ 3:
Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с
неправителствени организации и спортни клубове в областта на физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейности. Двигателна активност и практикуване на спортни дейности от
различни целеви групи.
Финансирани 42 проекта на спортни клубове и неправителствени организации, бюджет 150 000 лв.
След представяне на финансов и съдържателен отчет, са отчетени 42 проекта -149 465,91 лв.
> 8 проекта насочени към на физическо възпитание, спорт, туризъм и здравословен начин на живот в
партньорство с детска градина и училище —„Спорт в училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за
детски градини/, неправителствени организации в подкрепа на инициативата „София - Европейска
столица на спорта” —29 587 лв.
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8 проекта насочени към развитие на спорт и социален туризъм сред младежки общности — висши
училища, младежи с увреждания, младежки спортни отбори в подкрепа „София - Европейска столица
на спорта” - 27 043,25 лв. / неусвоени средства 276,75 лв./
> 8 проекта насочени към здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора. Активно
включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност 31 232,74 лв. / неусвоени средства 99,26 лв./
> 7 проекта свързани с провеждането и организацията на емблематични за град София спортни събития,
форуми и фестивали, в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта” 24 246,80 лв. / неусвоени средства 95,20 лв./
> 11 проекта свързани със спорт в свободното време за деца и ученици - програма «Ваканция» 37 356,12 лв. / неусвоени средства 62,88 лв./
Обхват на целевата група:
Брой на участниците, обхванати от проекти спортни клубове
Брой заявени участници по проект
1,
2.
Брой реални участници в дейностите
3.
Брой отпаднали участници /където е приложимо/
4.
Брой допълнително включени участници
Разпределение на обхванати от проекти по пол
1.
Мъже
2.
Жени
Разпределение на обхванати от проекти по възраст
1.
Деца до 7 години
2.
Деца и ученици 8-14 години
3.
Младежи 15-18 години
4.
Младежи 19-24 години
5.
Младежи 24 - 29
6.
30-60 години
7.
Над 60 години
Разпределения на участниците по групи в неравностойно
(където е приложимо)
1.
Малцинства
роми
други
М
игранти
2.
3.
Хора с увреждания
4.
Деца, лишени от родителска грижа
5.
Други лица в неравностойно положение - моля, опишете ясно

8 140
9 021
568
1 449
4 549
4 472
1 893
2 724
1 423
905
723
979
374

280
2
67
475
37
104

III. ОБОБЩЕНИЕ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРЪКИ.
Статистически данни:
1. Обхванати 27 064 участници в дейности на образователни институции, районни администрации
и малки населени места, насочени към здравословен начин на живот, подкрепа на личностното
развитие, спорта и спортно туристическата дейност, от тях:
У обхванати 15 484 участници в проекти на детски градини и училища, от които —7 581 мъже/момчета
и 7 903 жени /момичета
У обхванати 11 580 проекти на районни администрации и малки населени места, от които - 5 934
мъже/момчета и 5 646 жени/момичета
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обхват на целевата група по възрасти:
младежи 24-29 г.
2»о

младежи 19-24 г.

деца до 7.
29%

младежи 15-18 г.
1б°/0

други участници от целевата група:,
350
300

306

250
200

146

150
124
100

50
19

0
малцинства

мигранти

деца лишени от
родителска грижа

други лица в
неравностойно
положение
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2. Обхванати 9 021 участници в дейности на спортни клубове и неправителствени организации в
партньорство с образователни институции и други структури/ организации, ог които 4 549
момчета/мъже и 4 472 момичета /жени
-обхват на целевата група по възрасти:
над 60 г.
4°«

други участници от целевата група:
475

500
450
400
350
300

282

250
200

150
100

67

50

37

0
малцинства

мигранти

деца лишени от
родителска грижа

други лица в
неравностойно
положение

3. Видове спорт, обхванати в проектните дейностите —народна топка, художествена гимнастика,
футбол, плуване, бейзбол и софтбол, тенис, хандбал, шахмат, бадминтон, лека атлетика, настолни
игри, баскетбол, спортни шейни, кикбокс, скейтборд, карате, пожаро приложен спорт, шоудауан за
хора със зрителни увреждания, Тай Чи, йога.

7

С Т О Л И Ч ЕН О Б Щ И Н С К И
С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.
л.8 от вс.л.ЗО

4. Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта е социален инструмент за общинска
политика за подкрепа личностното развитие на децата и младежите, за иницииране на самостоятелни
проекти на образователните институции, районните администрации, малки населени места, СК и НПО.
Проектното финансиране, насочено към образователните институции, районни администрации, СК и
НПО дава реална възможност за изпълнението на общински програмни приоритети в областта на:
S извънкласни извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта за деца и
ученици;
>4 инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно туристическата дейност;
S спорт и социален туризъм сред младежки общности;
^ здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора, интеграция на хора с увреждания
чрез двигателна активност;
>4 социална и образователна интеграция на рискови групи, превенция на агресията и насилието;
S спортни занимания в свободното време Програма „Ваканция“.
Извънредната епидемиологична обстановка в страната, ограниченият достъп до образователни
институции, въвеждането на дистанционна форма на обучение за учениците създаде проблеми при
реализирането на дейностите в някои от проектите, но въпреки извънредните обстоятелства, породени от
епидемиологичната обстановка, бяха постигнати добри резултати за ефективност на Програмата.

Приложение:

а
Образователни
Районни
Спортни клубове
институции - Прил<администрации -.d
и HITO.docx

Изготвил:
Д-р Ирена Димитрова - директор на дирекция
„Спорт и младежки дейности”
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Приложение 1
Програмен приоритет 1: Създаване на ефективни условия за насърчаване на децата и ученицит е към физическа активност, системно практикуване на
спорт и спортна изява като средство за здравословен начин на ж ивот и подкрепа на личнот о развитие на деца и ученици

№

Институция / О рганизация
- Име на проекта

Проведени дейности

Финансови средства за:

Отчетени
средства

Проекти, насочени към разш иряване обхвата на участниците в Програмите „Спорт в училищ е“ и „Движение и здраве“ за детските градини - инициативи и
кампании на образователни институции за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност.
1
ДГ № 117 „Надежда“ - „Спортовете Изградена мултифункционална площадка за спорт
Други консумативи за дейности /обръчи,
опознай и заедно с мен играй“
3 680 лв.
Детски празник на открито - „Спортовете опознай и ленти, топки - баскетболни, футболни,
екипи./
заедно с мен играй “
СОА21-У321-301 /416/02.12.2021 г
Занимания по интереси —спортни занимания
МТБ /баскет бол - мини, комбиниран
Работа с родители
уред - футбол, баскетбол/
Приобщаващо образование
2

ДГ № 68 „Ран Босилек“
баскетболни надежди“

-„Малки

CO А 21-У321 -3 01 /399/24.11.2021 г.

3

Ю7.0У „Хан Крум“
„Ние обичаме спорта“
СОА21-У321-301/440/03.12.2021 г.

Учреден клуб „Баскетболен тим“ - обхванати 277 деца,
от които 58 деца със СОП, обучение по баскетбол
Работа с родители
Инициативи, кампании — „Ден на здравословното
хранене “
Изложба на тема „Спортуваме и се забавляваме заедно“
Интеграция на рискови групи
Спортни занимания — проведени спортни състезания
между класовете от 1 до 7 клас, в спортовете таекуондо,
джудо и самбо, спортна акробатика, суинг, тенис на корд,
бадминтон и др.
Спортен празник

Дидактически пособия и награден фонд/
Други
консумативи
за
дейности
1баскетболни
кошове,
топки
за
баскетбол, спортна екипировка за
баскетбол и др./

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, шапки, въже за скачане и др./
Други
консумативи
за
дейности
/постелка за гимвастика, мрежа за
бадминтон, обръчи, топки,
Хонорар

3 600 лв.

3 597 лв.

Н
ч:
о
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t
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Приложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

Отчетени 59 проекта по теми па образователни институции - 179 629,36 лв.
> 39 проекта насочени към разширяване обхвата на участниците в Програмите „Спорт в училище“ и „Движение и здраве“ за детските градини инициативи
и кампании на образователни институции за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност.
> 5 проекта насочени към интегриран подход при организиране на спортни дейности в образователните институции свързани с приобщаващо образование,
превенция на отпадането от училище, превенция на агресията и насилието, интеграция на деца със специални образователни потребности и др.
> 7 проекта насочени към инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, системното практикуване на спорт и спортна изява като средство
за здравословен начин на живот, подкрепа на личностното развитие с активното включване на родителите. Инициативи и дейности, свързани с
отбелязване на 200 години от рождението на Георги С. Раковски, 100 години от смъртта на Иван Вазов;
> 8 проекта свързани със свободен достъп на деца и ученици до спортни занимания по Програма „Ваканция”.

4

ДГ № 99 „Брезичка“
Спортното влакче на Брезичка
СОА21-У321-301/392/22.11.2021 г.

5

ДГ № 11 „Мики Маус“ - „Пролет, лято,
есен, зима — заедно за всички игри и
спорт да има“

6

ДГ № 141 „Славейкова поляна“
„Спортът и здраве за всички“
СОА21-У321-2473/03.12.2021 г.

7

23. СУ „Фредерик Жолио - Кюри“
„Игрите на баба и дядо“
СОА21-У321-301/342/01.07.2021 г.

8

ДГ № 86 „Асен Босев“ —„Със спорт и
хубава храна здрав и силен ще раста“
СОА21-У321-301/337/18.06.2021 г.

9

25.ОУ Д-р Петър Берон“
„Тенис на маса - любимият ни спорт в
25. ОУ“

Занимания по интереси — проеведени занимания в
областта на спорта, здравословното хранене, спортен
празник с подвижни игри, изготвен видеоклип, ден на
здравословното хранене по надслов „С хубава храна, здрав
и силен ще раста “, ателиета по групи.
Работа с родители
Спортни занимания по тенис на маса и теоретични занятия
с историята на тениса;
Разработена Програма за извънкласни дейности

СОА21-У321-301/415/01.12.2021
10

ДГ №
170 „Пчелица“- „Заедно
спортуваме, с надежда ликуваме“
СОА21-У321-301/403/29.11.2021 г.

Спортен празник - с различни видове спорт - волейбол,
футбол, бадминтон и др.
Рисунки на тема „Моят любим спорт“, „Аз обичам да
спортувам“
Занимания по интереси — двигателен опит, подвижни
спортно-подготвителни игри, туристическа дейност

Дидактически пособия и награден фонд
/картон, флумастери, водни бои,
балони, медали, тениски, рингове,
обръчи, ленти и др./

Спортно оборудване и спортни пособия
/купи, медали/
Други консумативи за дейности /хилки
за тенис на маса, топчета, мрежа за
тенис на маса/
МТБ /тенис маса на открито/
Дидактически
пособия
/шалчета,
датски щеки за преход, парашут,
федербал, компас, тротинетки и др./
МТБ - мини стена за катерене

3 558 лв.

3 548 лв.

2 717 лв.

3 404 лв.

3 319 лв.

3 155 лв.

3 360 лв.
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СОА21-У321-301/411/30.11.2021 г

Композиране на спортно влакче, изработено от всяка група Други консумативи за дейности /детски
велосипеди, топки за хвърляне в цел,
деца емблема и девиз
конуси, обръчи, гумени рингове е др./
Включени деца със СОП
Качването на влакчето става след изпълнение на
определени състезателни игри
Спортен празник —„Добро дошло, любимо лято! “ в двора Дидактически пособия и награден фонд
/шапки, топки,
наДГ, с участието на родители
Занимания по интереси —мини спортове, регулиране на МТБ /бягаща пътека, уред за гребане,
мрежа за бадминтон, футболни врати,
мускулния тонус при деца със СОП
Инициативи, кампании — проведен турнир по футбол, степер, тенис м а с а /
поход до „Лъвски скок “ —200 г. от рождението на Г.С.
Раковски, направена празнична програма от деца за
възрастни хора —кв. Дървеница,
Спортен празник с включването на родители
Дидактически пособия и награден фонд
Спортни занимания — проведени двигателни игри и /купи, медали/
тренинг по предварително планирани тели за Други консумативи за дейности /детски
стопер, детски фитнес уред, пътека
съответните възрастови групи
Работа с деца със СОП — упражняване на различни цветна, парашут за игра и др./
двигателни активности,
Проведен спортен празник
Дидактически пособия и награден фонд
Работа с родители -включване на родители и учители в /чували за скачане, светлоотразителни
спортно-двигателни и занимателни игри;
жилетки, транспорт и др./
Приобщаващо образование —включени деца със СОП
Други консумативи за дейности

11

201. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ „Спортен празник на 201 ОУ - фитнес на
открито. Чрез спорта да кажем „НЕ“ на
тормоза и насилието в училище“
СОА21-У321-301/348/13.07.2021 г.

ДГ № 92 Мечта
„Спортът е здраве и забава“
СОА21-У321-301/412/01.12.2021

13

78.СУ „Христо Смирненски“
„Уча чрез игра“

Други
консумативи
за
дейности
/гимнастически
пейки,
велосипеди,
тротинетки, футболни врати, обръчи,
ленти, топки гимнастически и др./

Спортен празник- поставени иновативни и модерни
маркировки в училищния двор, които позволяват на
децата да спортуват и да учат

Дидактически пособия и награден фонд
/математическа гъсеница, не се сърди
човече и др./

Спортен празник —спортен ден в училище проведено на 17
септември
Спортни занимания - щафетни игри с родители, турнир
по баскетбол, волейбол, федербал, шах, футбол
Оборудване на съвременна база за системни занимания и
постигане на изисквания по ФВС
Занимания по интереси
Информационна кампания
Спортна зона с тенис —обособен кът за тенис на маса в
двора на училището,
Обучение за тенис на м а са , практически занимания

Дидактически пособия, награден фонд и
други консумативи за дейности
/въже за скачане, тениски, шах и табла,
купи,
обръчи,
топки волейболна,
футболна/

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, информационни материали,
дъмпели, поставки за лицеви опори, гири
и др./
Други консумативи за дейности

3 320 лв.

3 264 лв.

3 320 лв.

СОА21-У321-301/448/20.12.2021
14

18 СУ „Уилям Гладстон“ „Да спортуваме заедно“
COА21-У321-301/424/03.12.2021 г.

15

35.СЕУ „Добри Войников“
Спорт в училище
СОА21-У321-301/407/29.11.2021

16

ДГ № 130 „Приказка“
„Бързи, здрави и засмени“
СОА21-У321-301/360/10.09.2021 г.

Детска олимпиада - „Бързи, здрави и замени“ , с участието
на децата и родителите
Спортни занимания - аеробна гимнастика, каланетика,
стречинг, автогенен тренинг, фехтовка, таебо и др.
спортове.
Спортен празник,
Интеграция на рискови групи

Спортно оборудване и спортни пособия
/хилки за тенис на маса, топчета/
Други консумативи за дейности /тенис
маси/
Информационни материали
Дидактически пособия и награден фонд
/спортни уреди, топки, медали, балони,
тениски, и др./
Други консумативи за дейности

3 280 лв.

3 280 лв.

2 505 лв.
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12

Спортен празник - фитнес състезание на открито —
групова и индивидуална„ Табата",
Занимания по интереси —вътрешно училищни турнири по
класове. Тематични часове на класа, свързани с превенция
на училищния тормоз и насилие под наслов „Не на
насилието“, „ Седмица на розовата фланелка“
Работа с родители и ангажираността им в училищния
живот, дискусии, групова работа
Приобщаващо образование
Спортен празник сучастието на всички деца отДГ;
Спортни занимания — лека атлетика, гимнастика,
колоездене, футбол
Информационна кампания

17

ДГ № 37 „Вълшебство“ — „Спорт и
здраве за всички“
СОА21-У321-301/401/26.11.2021 г.

18

85. СУ „Отец Паисий“ -„А з обичам
спорта“

19

69. СУ „Димитър Маринов“
„С моето семейство играем бадминтон“
СОА21-У321-244/30.11.2021 г.

20

ДГ № 90 „Веса Паспалеева“ - „Спорт за
всички - и големи и мънички“
СОА21-У321-301/389/19.11.2021 г.

21

159. ОУ „Васил Левски“ - „Ориентирани
в планината - ориентирани в живота“
СОА21-У321-1800102/05.10.2021 г.

22

23

ДГ№ 91 „Слънчев кът“
„Спортът е здраве“
CO А 21-У321-301/421 /02.12.2021
Частно средно училище „Българско
школо“
„Заедно можем всичко“
СОА21-У321-301/444/08.12.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд
/ спортни полички, спортно трико, купи/
МТБ /катерушка за плъзгане, кокили/
Други консумативи за дейности
Информационни материали

Конкурс - изложба на тема „ Спортувам активно, живея
здравословно ",
Занимания по интереси —проведени спортни състезания футбол, волейбол, тенис на маса,
Работа с родители
Приобщаващо образование
Семеен спортен празник - сучастието на ученици от 7 кл.
и техните родители,
Учебни игри и практически занимания по бадминтон,
народна топка, баскетбол, футбол
Среща с национални състезатели по бадминтон

Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности /топки
— волейбол,
въжета за скачане,
медицинска топка, федербал, хилки за
тенис на маса и др./

Занимания по интереси
Работа с родители
Инициативи, кампании - проведен турнир по футбол
съвместно с родителите на децата; излет в Северния
парк съвместно с клуб на пенсионера „Връбница "; Ден на
спортния талант
Неформално образование
обучения —„ Спортно ориентиране “; практика на познат
и непознат терен, работа суреди за ориентиране /компас,
бусола/
Занимания по интереси — туризъм, ориентиране в
открити пространства
Приобщаващо образование - толерантност чрез спорт за
ученици от уязвими групи и специални образователни
потребности
Състезателни спортни игри с елементи на футбол,
волейбол, баскетбол, обхванати деца със СОП
Проведена Мини детска Олимпиада
Занимания по интереси —проведени спортни заниманиястрелба в кош от центъра, шутове от футбола по
движеща се мишена с участието на 180 деца.
Проведен вътрешен турнир

Спортно оборудване и спортни пособия
Други
консумативи
за
дейности
/бадминтон ракети, пера за бадминтон
др., футболна, баскетболна топка,
народна топка/
Награден фонд /купи, медали, тениски/
Наем зала
Билети за градски транспорт
Дидактически пособия и награден
фонд/купи, медали, грамоти/
МТБ - лаптоп
Други
консумативи
за
дейности
/футболни топки, комплект за масов
спорт, обръчи, помпони и др./
Лилия
Дидактически пособия и награден фонд
/компаси, тениски, шапки, плакети и
др./
Туристически пакет
Други консумативи за дейности

Спортно оборудване и спортни пособия
/топки,
футболни,
баскетболни,
футболни флагчета и др./
Награден фонд /купи, медали, тениски/
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, екипи/
Други консумативи за дейности футболни и баскетболни топки,

3 189 лв.

3 171 лв.

3 240 лв.

3 198 лв.

2 267 лв.

3 200 лв.

3 160 лв.
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риложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

СОА21-У321-301/395/ 23.11.2021 г.

Занимания по интереси - футболен турнир за всички Д Г
от района; проведени спортни занимания с включване на
родителската общност
Приобщаващо образование — активно включване на 18
деца със СОП

24

25

139. ОУ „Захари Круша“
„Ваканционен спорт за най
училище“

-

малките в

СОА21-У321-301-/353/ 04.08.2021 г.
ДГ № 158 „Зора“ —„Футбол за деца“
СОА21-У321-2387/25.11.2021 г.

26

ДГ № 93 „Чуден свят“ - „Весел старт“
СОА21-У321-301/41301.12.2021 г.

27

ДГ 12 „Лилия“ —„Витоша - извор на
здраве и красота“
СОА21-У321-301/385/ 16.11.2021 г.

28

120. ОУ „Г. С. Раковски“ - „Игрите на
нашето детство“
COА 21-У321 -301 /338/ 24.06.2021 г.

29

ДГ № 51 „Щурче“ - „Щурчетата добри,
непобедими в спорта и игри“
СОА21-У321-301/371/22.10.2021 г.

30

179. ОУ „Васил Левски“
маса - спорт за всички“

-

„Тенис на

СОА21-У321-301/427/03.12.2021 г.
31

ДГ № 15 „Чучулига“ - „Спортовете
опознай, да спортуваш пожелай“
COА 21-У321 -3 01 /3 93/ 22.11.2021 г.

Спортни занимания - катерене, степ аеробика и др.
спортни занимания
Проведени беседи по здравословно хранене
Проведен Спортен празник

МТБ 1модули за катерене, степ за
аеробика/
Други
консумативи
за
дейности
/футболни топки, бърза стълбица/

Отворени тренировъчни занимания - по футбол и проведен
турнир по футболен
Обучение - по футбол
Инициативи, кампании —лектория на тема ,, История на
футбола и футболни легенди “

Дидактически пособия и награден фонд
/купи, медали, грамоти, удостоверения/
Други консумативи за дейности /конуси,
маркер линия, спортна екипировка и др./

Занимания по интереси -беседа и изложба на тема „Ние
растем здрави и силни ",
Инициативи, кампании - проведен спортен празник

Занимания по интереси —
спортно - туристическа
дейност, включени родители в опазването на природната
среда, практически беседи за растенията в природата с
опознавателни и състезателни игри, организирани от
партньорите.
Инициативи, кампании
Занимания по интереси — спортни занимания; дни на
игрите от детството — игри на въже, ластик, народна
топка, „Не се сърди човече", „Дама“, федербал, и др.
Включване на родители и учители в заниманията
Неформално образование - изготвен „ Спортен наръчник “
за представяне на игрите
Спортен празник — проведен празник по художествена
гимнастика, щафетни игри
Занимания по интереси — посетена на конна база, тенис
корт; проведени спортно туристическа дейност
Работа с родители
Образование
Обособяване на спортна зона за „ Тенис на маса “
Занимания по интереси — проведени спортни занимания по
тенис на маса
Приобщаващо образование
Интеграция на рискови групи
Спортен празник —
проведени три инициативи
„Спортовете опознай“, „Да спортуваш пожелай“, Моят
любим спорт “
Конкурс —изложба на тема: „Спорт “
Обучения — различни видове спорт с подкрепата на 153.
спортно училище
Занимания по интереси

3 200 лв.

3 160 лв.

a

Дидактически пособия и награден фонд
/книги, пособия и др./
Други
консумативи
за
дейности
/въженца за скачане, обръчи, тебешири
и др./
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, книги/
Други консумативи за дейности /флаери,
плакати, транспорт/
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2 958 лв.
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3 069 лв.
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Дидактически пособия и награден фонд
/топки, федербал, детски ластици за
скачане, боя за асфалт, обръчи, купи,
медали, тениски, плакати, брошури и
др./
Други
консумативи
за
дейности
/скамейки, етажерка круша, заек,
конуси, цветна пътека, балансиращ
таралеж, чували за скачане, каучуков
ринг, стълба за ловкост, конна езда,
тенис на корт/
Дидактически пособия и награден фонд
/медали, купи, тениски
МТБ /тенис маси, пейки, мрежи за
тенис масите//
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2 995 лв.
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3 120 лв.
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2 511 лв.
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Дидактически пособия и награден фонд
/грамоти, плакети/
МТБ /бяла магнитна дъска, футболни
врати /
Други консумативи за дейности /въже
за скачане, баскетболни топки, тунел за
провиране и др./

2 5

2 835,86 лв.

/неусвоени средства
9,14 лв./
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28. СУ „Алеко Константинов“
„Витошка мания“
СОА21-У321-301/396/24.11.2021 г.

33

СОА21-У321-11115/06.07.2021 г.
34

29. СУ „Кузман Шапкарев“
„Фитнес зона“

Занимателни подвижни игри по график- кинезиология и
художествена гимнастика - включващи упражнения,
развиващи фината моторика на ръката в ранна възраст,
дихателни упражнения, упражнения развиващи мускулите
на очите и др., провеждане на щафетни игри
Включване на родителите
Спортни занимания — създадена фитнес зона,
Спортен празник
Обучения по фитнес

СОА21-У321-2347/19.11.2021 г.

35

44. СУ „Неофит Бозвели“
Заедно сме по-добри“
СОА21-У321-301/391/ 19.11.2021 г.

36

4,ОУ „Проф. Джон Атанасов“
„Бързи, смели, сръчни“

Спортен турнир - „Заедно сме по —добри“ - баскетбол,
мини футбол, хандбал, волейбол, лека атлетика, народна
топка, щафетни игри
Онлайн обучение
Занимания по интереси
Приобщаващо образование
Спортен празник - проведен вътрешно-училищен турнир
по волейбол, футбол, баскетбол, щафетни игри
Информираност и публичност

СОА21-У321-301//366/ 12.10.2021 г.
37

36. СУ „Максим Горки“
пъзел“

-

„Спортен

СОА21-У321-301/368/14.10.2021 г.

38

172.06У „Христо Ботев“
Спортът обединява
CO А 21-У321 -3 01 /3 70/19.10.2021 г.

Спортен празник —проведен под формата на спортен
пъзел, атрактивни и разнообразни спортни дейност,
Занимания по интереси — проведени финални спортни
турнири по футбол и народна топка
Инициативи,
кампании здравословни щандове,
организирани от родители
Приобщаващо образование — включване на ученици с
увреждания
Интегрирани образователни дейности, включващи и 100
години от смъртта на Вазов- спортни състезателни игри с
образователни елементи — скачане с чували, носене на
топки по мишниците и др.
Интеграция на рискови групи

Дидактически пособия и награден фонд
/медали, купи/
Други консумативи за дейности /спален
чувал, поставки за тояжки на конуса,
меки топки и др./
Транспорт
Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности

3 040 лв.

3 035,97 лв.
/неусвоени средства
1,03 л в /

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски/
МТБ
/тежести,
велоергометър,
ластици, фитнес уреди, лост за
тежести/
Други консумативи за дейности
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски,
топки
футболни,
баскетболни, медали/
Други
консумативи
за
дейности
/очертаване на баскетболно игрище/
Дидактически и спортни пособия,
награден фонд /тениски, баскетболни,
волейболни и хандбални топки, медали/
Други консумативи за дейности
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, сигнални колчета/
Други консумативи за дейности /мин.
вода,

2 992 лв.

3 000 лв.

3000 лв.

2 959 лв.
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Дидактически пособия и награден фонд
/тениски с печат/
Други консумативи за дейности /конуси,
щафети, топки, дюшеци, топки за
баланс, хилки за тенис, хронометър/

2 240 лв.

Приложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

ДГ № 59 „Елхица“
Мамо, татко с мен ела, да се включим
във игра. Спорт, гимнастика, игри заедно сме най-добри!

Спортен празник - щафетни игри —1-4 клас
Спортни занимания пред х. Алеко
Обучения — спортна анимация, туризъм, движение в
планината и опазване на околната среда

39

Д Г№ 186 „Деница“
Открити врати на спорта „Бъди активен“

Спортни занимания - проведен спортен празник, Дидактически пособия и награден фонд
1 395 лв.
физически упражнения, гимнастика, подвижни и /медали, купи, спортни екипи/
консумативи
за
дейности
спортно-подготвителни игри, колоездене Известни Други
COА 21-У321-301/404/29.11.2021 г.
/футболни
топки,
екипировка за
спортни личности взеха участие в дейностите
художествена
гимнастика/,
Занимания по интереси
Информационна кампания
Проекти, насочени към интегриран подход при организиране на спортни дейности в образователните институции, свързани с приобщаващо образование,
превенция на отпадането от училище, превенция на агресията и насилието, интеграция на деца със специални образователни потребности и др.
40
162. ОбУ „Отец Паисий“
Занимания по интереси — проведени четири тематични Дидактически пособия и награден
„Докато играеш, всичко можеш да интерактивни събития: Спортът —здраве и дисциплина, фонд
/тениски,
клинове,
3 280 лв.
узнаеш“
Език и литература, Екология, Природни науки.
образователни игри, народни носии,
Приобщаващо образование
посадъчен материал/
СОА19.0321-У321-01/374/27.10.2021 г
Други консумативи за дейности
Интеграция на рискови групи
/електрически вериги, географски
карти, рекламно пано, дюшеци/
41
122.
ИОУ
„Николай
Лилиев“- Онлайн обучение - за споделяне и психологическа подкрепа Дидактически пособия
„Толерантност чрез спорт“
Други консумативи за дейности
за родители на деца със СОЛ
2 691 лв.
Занимания по интереси - проведен детски празник „Млад /обръчи, футболни топки, халки/
СОА21-У321-301 /406/29.11 ..2021 г.
МТБ /гимнастическа стена/
градинар „Здравей първи клас „Да бъдем заедно “
Приобщаващо образование
Интеграция на рискови групи
42
ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“
Занимания по интереси —проведени спортни занимания по Дидактически пособия и награден
„С вяра, надежда, любов растем футбол, спортна гимнастика, тенис на маса, карате, фонд /купи, книжки за оцветяване/
2 468,01 лв.
плуване
Други консумативи за дейности
здрави, силни и умни“
Спортен празник - щафетни състезателни игри, теглене на /гимнастически дюшеци, флаери,
/неусвоени средства
97,99 лв./
въже, демонстрации на спортни умения в различните табели, и др./
СОА21-У321-301 /443/08.12.2021 г.
спортове. „ “Играя с батко и кака“ с участието на ученици,
„Като мама, като татко “ - с участието на родители
43

ДГ № 124 „Бърбориш“
„Празник на малките лекоатлети“

Занимания по интереси —дълъг скок от място, хвърляне на
малка плътна топка, щафетни игри, скок на височина и др.

Дидактически пособия и награден
фонд /спортни уреди и пособия/

СОА21-У321-301/331/10.06.2021 г.
44

34 ОУ „Стою Шишков“
Спортен фестивал „Всички заедно“
СОА21-У321-853/11.06.2021 г.

Спортен празник - щафетни игри, различни подвижни игри
Интеграция на деца със СОП
Приобщаващо образование

Дидактически пособия и награден
фонд /волейболни топки, тениски/
Други консумативи за дейности
/табла за снимки, информационен
винил/

2 949,60 лв.
/неусвоени средства
8,40 лв./
г
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2 960 лв.
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Проекти, насочени към инициативи и кампа! ш и, промотиращи физическата активност, системното практикуване на спорт и спортна изява като средство за
здравословен начин на живот, подкрепа на Л11 ЧНОСТНОТО развитие с активното вклю чване на родителите. И нициативи и дейности, свързани с отбелязване на 200
години от рождението на Георги С. Раковски 100 години от смъртта на Иван Вазов.
45
119. СУ „Ак. Михаил Арнаудов“ Проведен спортен празник в училището - лекоатлетически Дидактически пособия и награден
„Да спортуваме здравословно в състезания, бейзбол и ти бол, тенис на маса, народна топка, фонд /кростренажори, фланелки,
3 280 лв.
училище“
бадминтон.
топки за народна топка/
Конкурс - рисунка на тема „Моят любим спортист “
СОА21-У321-301/329/08.06.2021 г.
46
5. ОУ „Иван Вазов“
Занимания по интереси
Дидактически пособия и награден
„По стъпките на Иван Вазов“
Спортно - туристически активности - посещение на къща фонд /чували за скачане, грамоти,
3 280 лв.
музей, поход по Базовата еко пътека, включени 120ученика художествени материали, книги/
СОА21-У321-301/408/29.11.2021 г.
Инициативи, кампании — проведен литературен конкурс, Транспорт
конкурс за рисунка
>
Хонорари/граждански договори за
съдии
47
19.СУ „Елин Пелин“
Спортен празник „Спортни игри от моето детство“ - Дидактически пособия /купа, дартс,
Спортът, вдъхновен от миналото
ученици начален етап;
тунел за игри, хилки за тенис на
3 080 лв.
Творческо писане и рисунка на тема „Величието на маса, купи, медали/
CO А21-У321-3 01 /420/02.12.2021 г.
България, във Базовото творчество “
Други консумативи за дейности
Турнир по тенис на маса и волейбол - гимназиален етап
Хонорари/граждански договори за
експерти
48
Първа английска езикова гимназия — Конкурс - създаден творчески продукт — пътепис, есе, Дидактически пособия и награден
„И моите песни все ще се четат ..“ По стихотворение, фотография, рисунка — включени ученици фонд /тениски, книги/
3 040 лв.
стъпките на Иван Вазов“
Други консумативи за дейности
от 8 до 11 клас.
СОА21-У321-301 /429/ 03.12.2021 г.
/сандвичи, минерална вода, билети за
Занимания по интереси
Инициативи, кампании —посещение на Сопот и обекти в къща музей, и др./
околността, изнесен час по ФВС —туристически поход до Информационни материали
Витоша с четене и дискусия върху пътеписите на Вазов
Транспорт
Приобщаващо образование
Неформално образование
49
Софийска професионална гимназия Туристически поход ,Jlo Базовата пътека“, здравно Дидактически пособия и награден
„Княгиня Евдокия“
образование
фонд /тениски, материали за
2 962,98 лв.
„От Базовата пътека - сакралният Обучения, беседи, изложба /рисунки, фотоси, есета, рисуване, водоустойчиви табели/
център на родното, до урока за доклади и др./
/неусвоени средства
Други консумативи за дейности /бои
37,02 лв./
Споделени уроци
духовното зрение и свобода“
различни
цветове,
сандвичи,
Инициативи, кампании
минерална вода, информационни
СОА21-У321-301/400/25.11.2021 г.
материали/
Транспорт/застраховка
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58. СУ „Сергей Румянцев“ - „Любовта
към Отечеството ..."

52

ДГ № 79 „Слънчице“ — „Опознавам
България докато спортувам“
СОА21-У321-301/373/27.10.2021 г.

53

131 .СУ „Климент Тимирязев“
„Спорт в училище усмивки на лицето“
СОА21-У321-301/430/03.12.2021 г.

54

37. СУ „Райна Княгиня“
„Природа, здраве и знание Базовите стъпки“
СОА21-У321-301/418/02.12.2021 г.

по

Спортен празник — с включени образователни и
възпитателни елементи за запознавана на децата с
личността Иван Вазов;
Работа с родители
Инициативи, кампании —посещение на родната къща на
Иван Вазов —Сопот, беседи и др.

Дидактически пособия и награден
фонд /купи,
медали,
плакети,
суитчъри, книжки/
Други консумативи за дейности
/беседа,
топки
футболни
и
баскетболни, мин. вода, транспорт/

Спортни занимания —през м. юни проведен баскетболен
турнир, игра на народна топка, конструктивни игри,
състезателни игри с лекоатлетически елементи, щафетни
игри с родители и др.

Дидактически пособия и награден
фонд /конструктори/
МТБ /баскетболни коша/
Други консумативи за дейности
/баскетболни принадлежности
Дидактически пособия и награден
фонд /топки волейболни, обръчи,
въжета, федербал/
Транспорт

Спортни занимания —подвижни и щафетни игри, футбол,
надскачане с въже
Инициативи, кампании - рецитал откъси от творби с
писма на Вазов, посетени исторически обекти до
Панагюрище
Неформално образование
Включени деца от ЦНСТ „Любен Каравелов“ —обучаващи
се в училището

2 960 лв.

2 917 лв.

2 734 лв.

3 277,49 лв.
/неусвоени средства
2,51 лв./
3 240 лв.
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Приложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

Конкурс - за есе и рисунка на тема „Любовта към Дидактически пособия и награден
фонд
Отечеството... " 4-7 кл.
Други
консумативи за дейности
Занимания по интереси —традиционно спортно състезание
СОА21-У321-301/390/ 19.11.2021 г.
„Бързи, смели ,сръчни“ съвместно с родители на ученици
начален етап;
Работа с родители — приобщаване и активно включване в
спортните занимания; ангажиране на Обществения съвет
и Родителското настоятелство
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи
51
115. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
Занимания по интереси - спортно кулинарно състезание на Дидактически пособия и награден
„Спортът сплотява“
тема „Здравословно хранене невинаги означава гадна фонд /вода, пъзели, пластилини,
храна“
моливи и др./
СОА21-У321-301/449/20.12.2021 г.
Приключенски игри от кулинарния конкурс, еко поход
Информационни материали
Спортно - туристически активности - посещение на Транспорт, застраховка
живописните места на Иван Вазов, походи
Инициативи, кампании
Проекти, свързани със свободен достъп на деца и ученици до спортни занимания по Програма „Ваканция”.

55

170. СУ „Васил Левски“
„Да спортуваме заедно“
СОА21-У321-301414/01.12.2021 г.

56

ЦПЛР - Спортна школа „София“ „Спортна ваканция - здраве и емоции“
СОА21-У321-301/378/ 08.11.2021 г.

57

50 ОУ „Васил Левски“ — „Спорт за
здравословен и активен живот“
СОА21-У321 -301 /3 83/ 15.11.2021 г.

58

59

156 ОбУ „Васил Левски“
„Училище сред дивата природа“
СОА21-У321-301 /343/09.07.2021 г.

104. ОУ „Захарий Стоянов“
Споделена ваканция
СОА21-У321-301/341/01.07.2021 г.

Спортни занимания — проведени спортни и туристически
дейности, здравословен начин на живот и хранене, походи,
щафетни игри
Състезание по „Здравиада —спорт за всички “ - начален курс
и включени родители в проектните дейности
Занимания по интереси - спортни занимания — баскетбол,
бадминтон и лека атлетика в спортна зала „ Триадица “
Приобщаващо образование
Неформално образование

Спортни занимания —по футбол, волейбол, баскетбол, латино
и народни танци, щафетни игри, лека атлетика;
Поход до Драгалевския манастир и с. Железница;
Сучастието на родители
Обучение - беседи, лекции за здравословен начин на живот
Занимания по интереси
Неформално образование
Спортни занимания - през летния период
Спортно
— туристическа
дейност
съвместно
с
представители на БТС Мальовица, катерене по скали, преход
по тролей през реката
Спортни занимания на открито
Посещение на културни и исторически забележителности
Гражданско образование и лидерски умения

Дидактически пособия и награден
фонд/
Други консумативи за дейности

Дидактически пособия и награден
фонд
Други консумативи за дейности
/щафетни палки, медицинска топка,
конуси, ракети за бадминтон,
пособия за лека атлетика, и др./
Хонорари/граждански договори за
трима треньори
Дидактически пособия и награден
фонд /книжки за здравословен начин
на живот, грамоти и др./
Други консумативи за дейности
/футболни, баскетболни, волейболни
топки, федербал, обръчи/
Дидактически пособия и награден
фонд /книги, обучение/
Други консумативи за дейности
Транспорт
Награден фонд
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори за
експерти

3 152 лв.

3080 лв.
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2 934,45 лв.
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П рилож ение 2
Програмен приоритет 2: Създаване на ефективни условия за взаимодействие между районни администрации, образователни инст ит уции и спортни
организации за дейности от различни целеви групи за насърчаване към физическа активност здравословен начин на живот и спортно-туристическа
дейност.

№

Институция / Организация
- Име на проекта

Дейности

Изразходени финансови средства за:

Отчетени
средства

Проекти в областта на физическото възпитание и спорта, спортно-туристическа дейност в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта”
1.

Район „Надежда“
„Всичко е наред, ако спортуваш над
65“
CO А21-У321-301/257/18.05.2021г.

2.

Кметство „Лозен“
„Спортувай-Бъди здрав“
СОА21-У321-301 /405/29.11.2021г.

3.

Район „Кремиковци“ - „Стъпки в
планината - близка и полезна“
СОА21-ВК66-288/26/28.06.2021 г.

4.

Район „Панчарево“
„Насърчаване
към
физическа
активност и здравословен начин на
живот чрез реализиране на турнир по
плажен волейбол“
СОА21-У321-301/434/03.12.2021 г.

Спортни занимания —проведени упражнения за възрастни
хора от трите Клуба за пенсионери и хора с увреждания
намиращи се на територията на района със специализиран
кинезитерапевт,, ритмично лечебно ходене, планински излет
до местност „Дендрариум “.
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания - Футбол, щафетни игри, волейбол,
федербал,
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания - включени шест детски градини на
територията на района в спортен празник/
Туристически преход с обучение по планинарство от
местността „Дряновяка“ до местността „Мерова поляна“,
спортен празник
Информираност и публичност
Спортни занимания - Извънучилищни дейности, спортни
занимания по плажен волейбол и проведен турнир между
училищата на територията на района
Инициативи, кампании
Неформално образование
Дейности за информираност и публичност

Други
консумативи
за
дейности
/транспарант, кетъринг, пл. застраховка,
екипи, постелки, тояжки/
Граждански договори

Дидактически пособия и награден фонд
/раници, комплект за бадминтон, футболни,
волейболни топки и др./
Други консумативи за дейности
Дидактически
пособия
фонд/тениски, шапки и др./
Хонорар медицинско лице

и

3 590,94 лв.
/неусвоени средства
8,06 лв./

3 460 лв.

награден

3 510 лв.

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, сандвичи, минерална вода/
Други консумативи за дейности /волейболни
токи/
Заснемане на събитието
Хонорари - медицинско лице
Транспорт

2 715 лв.
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/неусвоени средства с
750 лв./
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Приложение № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

Отчетени 27 проекта на районни администрации и малки населени места по теми 86 372,01 лв.
У 16 проекта в областта на физическото възпитание и спорта, спортно-туристическа дейност в подкрепа на „София - Европейска столица на спорта”
> 7 проекта свързани със социална и образователна интеграция на рискови групи - различни етнически групи, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора
чрез спорт. Превенция на агресията и насилието. Превенция на отпадането от училище, свързани със спортни дейности;
> 4 проекта свързани с дейности и инициативи в свободното време на деца, ученици и младежи - програма „Ваканция”

5.

Район „Сердика“
„Да играем и спортуваме за здраве“
СОА21-ВК66-7284/7/ 12.11.2021 г.

6.

Район„Банкя“
Клуб „Млад турист“-мама, татко и аз
на поход“
СОА21-У321-301 -/356/16.08.2021 г.
Кметство с. Мрамор
„Живей здравословно и спортувай“
СОА21-У321-301 /447/17.12.2021г.

8.

Район „Лозенец“
„Спортувай! Живей активно в
Лозенец“
СОА21-ВК66-288/27/ 25 . 11.2021 г.

9.

10.

Кметство „Подгумер“
Район „Нови Искър“
„Футболен турнир за деца и младежи
Иван Тодоров“
СОА21-У321-301/359/ 01.09.2021 г.
Район „Възраждане“
„Спортувай във Възраждане“
СОА21-У321-301/435/03.12.2021 г.

11.

Район „Овча купел“
„Втори графити фестивал Градски
легенди“
СОА21-У321-301 /5/5.03.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд
/медали ,
купи,
статуетки,
грамоти,
тениски, футболни топки/
Други консумативи за дейности

Спортни занимания —Два туристически поход по Пътеката
на здравето в Банкя, с участието на децата и техните
родители от Д Г № 25 „Изворче “
Проведена беседа от Туристическо дружество в Банкя
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания - Проведени щафетни игри, турнири по
футбол, баскетбол, тенис, шах, поход. Обхванати над 261
участници в дейностите по проекта
Дейности за информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори съдии

Спортни занимания —проведен спортен празник с подвижни
игри в 8 детски градини на територията на района;
Йога на открито модерни танци с участието на ученици от
три училища на територията на района.
Проведен Туристически поход
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания —проведен спортен празник и футболен
турнир за деца и младежи
Дейности за информираност и публичност

3 465 лв.

2 896,87 лв.
/неусвоени средства
1,13 лв./

Дидактически пособия и награден фонд
/спортни пособия, купи, медали, вода,
закуски/
Рекламни материали
Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности /въже за
скачане, футболни, баскетболни топки,
обръчи, ракети за бадминтон, и др./
Хонорари/граждански договори съдии
Дидактически пособия и награден фонд /купи,
тениски, вода и др./
Други
консумативи
за
дейности
/информационни материали/

3 385,50 лв.
/ непризнат разход
26,50 лв./

3 329 лв.

3 330 лв.

Спортни занимания — създадена онлайн платформа- Създадено WEB мобилно приложение за
www.vazrajdane-sport.
Пратформата
и
мобилното спортни обекти, спортни и детски площадки
приложение за спорт в района показва спортните площадки,
3 240 лв.
фитнес на открито и стрийт фитнес площадките на
територията на района
Инициатива, кампания
Нереализиран проект, поради възникнала епидемиологична обстановка
С писмо № СОА21-ВК08-17698/03. 12.2021 г. от Кмет на район „Овча купел“ информира за невъзможност от изпълнението на',
дейностите по проекта, поради създалата се епидемиологична обстановка в страната.
\*
Изготвени са уведомителни писма до д-я „Финанси“ и кмет на района за възстановяване на неусвоените средства в размер на3 024 лв.
в
f•
o

риложснис № 1 към Решение № 4 по Протокол № 45/13.01.2022г.

7.

Спортни занимания - проведен Турнир „Лекоатлетически
звезди “ и турнир по футбол „Купата на кмета “
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност

12.

Район „Оборище“
„Да спортуваме заедно“
COА 21-У321 -301/417/02.12.2021 г.

13.

Кметство Световрачене,
Район „Нови Искър“
„Да бъдем здрави“

Дидактически пособия и награден
/медали/
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори съдии

фонд

Дидактически пособия и награден
/топки, купи, награди, минерална
футболни врати и др./
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори съдии

фонд
вода,

3 167 лв.

Спортни занимания - проведен спортен празник „Да бъдем
здрави “
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд
/медали, купи, тениски/
Други консумативи за дейности /спортни
принадлежности/

Спортни занимания - Спортен празник „Спортувай и се
забавлявай“ с много забавни игри, включени ученици от
176.06У „Св. Св. Кирил и Методий“

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, медали, купи, вода, сандвичи и др./

Туристически преход до с. Белчин, проведени спортни игриориентиране, народна топка, стрелба с лък
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд
/шапки, тениски, комплект за петанк/
Транспорт
Други
консумативи
за
дейности
/информационни материали, комплект за
първа помощ и др./
Хонорари/граждански договори съдии
Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности /транспортна
услуга, застраховки, музейни такси и др./

3 168 лв.

2 954 лв.

СОА21-У321-301/446/16.12.2021г.
15.

16.

Кметство Негован
„Спортувай и се забавлявай“
СОА21-У321 -3 01 -/3 3 5/15.06.2021 г.
Кметство Кубратово, Район „Нови
Искър“
„Пътувай и спортувай-бъди здрав
СОА21-У321-301/346/12.07.2021г.

17.

Район „Красна поляна“„Да превземе крепостта“
COА 21-У321-301 /3 84/16.11.2021 г.

Спортни занимания - проведени спортни занимания
Инициативи, кампании —посетена местност Цари Мали
град.
Дейности за информираност и публичност

3 052 лв.

2 917 лв.

2 880 лв.

Проекти, свързани със социална и образователна интеграция на рискови групи - различни етнически групи, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора чрез спорт.
Превенция на агресията и насилието. Превенция на отпадането от училище, свързани със спортни дейности
--------------------------18. Район „Нови Искър“
Спортни занимания —по повод 1 юни Международен ден на Дидактически пособия и награден фонд
„ФамилиАда VIII“
/ранички, кърпа за глава/
3 510 лв.
детето, включени 400 деца и родители,
с
СОА21-У321-301/330/09.06. 2021 г.
Включени различни рискови групи -хора с увреждания, с Други консумативи за дейности
в
Хонорари/граждански договор - озвучаване
различен етнически произход,
г
«_
Дейности за информираност и публичност
с>
19. МКБППМН към
Район „Красна Спортни занимания — включени ученици отпадащи от Дидактически пособия и награден фонд
поляна“
училище в спортни дейности, превенция на агресията и /футболни топки, тениски/
3 465 лв.
„За здраве чрез спорт и труд“
насилието, проведени футболни срещи, създадено място за Други консумативи за дейности /градински
отдих за всички граждани на района.
пособия, ръкавици, четки, лак безцветен,
СОА21-У321-301/379/09.11.2021г.
Интеграция на рискови групи
хумос, райграс, жив плет и др./
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14.

Кметство „Доброславци“
Район „Нови Искър“
„Спортувай и се забавлявай“
СОА21У321-301/357/24.08.2021 г.

Спортни занимания — проведено
лекоатлетическо
състезание с деца и ученици от спортни клубове в района и
училища, съвместно със СК „Приорити спорт “
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност
Спортни
занимания
щафетни
игри,
уоркшоп,
демонстрации по таекуондо, обучения по баскетбол,
футболен турнир „Млади надежди
Информираност и публичност

20.

Район „Подуяне“
„Безопасно училище“
СОА21-ВК08-8629/17.06.2021 г.

Район „Младост“
„Адаптирана рехабилитация на деца,
младежи и възрастни хора със
специфични потребности“
СОА21-У321-301/381/15.11.2021 г.

21.

Район„Триадица“
„Със спорт за свят без агресия“
COА21-У321 -301 /428/03.12.2021 г.

23.

24.

Район „Изгрев“
„С децата на „Изгрев“ откриваме нови
игри и приключения с мини боулинг и
други спортни забавления“
СОА21-НЦ62-83/173/30.11.2021 г.
Район „Люлин“
„Физически активни и креативни“
СОА21-У321-301/402/26.11.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд
/медицински консумативи за обучението,
плакати, и др./
Други консумативи за дейности
Хонорар доктори/специалисти по Първа
долекарска помощ
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, медали/
Други консумативи за дейности /футболни
врати, минерална вода, сандвичи, спортни
принадлежности/
Хонорари/граждански договори съдии медицинско обслужване

Спортни занимания - проведен спортен празник с
колективни игри - народна топка, волейбол, лека атлетика,
баскетбол, спортни състезания по шахмат, крос“ Ние
спортуваме с кмета "
Инициативи, кампании — преодоляване на нарастващата
агресия сред децата и учениците с участието им в различни
спортни състезания и извънкласни занимания, подпомагащи
правилното физическо и психическо развитие. Проведени
онлайн викторини и дебати, арт проектни клубове по
интереси и др.
Обхванати училища и детски градини на територията на
района.
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания—развиване на нетрадиционни спортове
за децата от 7 детските градини, мини - тенис на маса,
мини- хокей на трева, мини- голф, мини- боулинг“
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд /купи,
медали, плакети, детски книжки, алманах по
проекта/
Други консумативи за дейности /топки за
народна топка, шах мат, образователни игри
и др./

Спортни занимания - заснети послания от популярни
български спортисти, изработен филмов продукт,
включващ и професионални съвети, указания и спортни
демонстрации
Дейности за информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд
/волейболни и футболни топки, медицинска
топка, боксов чувал, тежести за крака,
комплект гирички/
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори

Дидактически пособия и награден фонд /купи,
настолни игри/
Други консумативи за дейности /пособия за
боулинг, тенис, хокей, билярд/

3 420 лв.

2 929,70 лв.
/неусвоени средства
23,30 л в /

3 240 лв.

3 105 лв.
«_
•
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3 060 лв.
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21.

Спортни занимания- проведено обучение на учители за
реакции при БАК и първа до-лекарска помощ обхванати
учители от пет училища/44.СУ, 49. ОУ, 143. ОУ, 166.ССУ,
130.СУ/
Инициативи, кампании
Неформално образование
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания —в подкрепа за хора с увреждания,
занимания за адаптирана физическа активност с
професионално включване на специалисти от НСА —
спортни игри — щафети, футбол, боча, молки, кърлинг за
хора с увреждания.
Дейности за информираност и публичност
Интеграция на рискови групи

Проекти, свързани с дейности и инициативи в свободното време на деца, ученици и младежи - програма „Ваканция”
25.

Район „Студентски“
„Академия за щури забавления“

26.

27.

28.

Кметство Кривина
Район „Панчарево“
„Да играем футбол“
СОА21-НЦ62-83/186/15.12.2021 г.
Район „Средец“
„Ваканция - време за спорт и игри“
СОА21-ВК08-7284/23.06.2021 г.
Район „Красно село“
„Спортувай днес, бъди здрав и утре“
СОА21-У321-301/347/12.07.2021г.

Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности /билети за
музей, химикалки, ученически аксесоари/
Хонорари/граждански договори съдии

Спортни занимания - фитнес занимания с професионални
инструктори
Инициативи, кампании
Информираност и публичност
Дни на спорта в район „Красно село“ в периода 26.04. —
30.07.2021 г., /конна езда, фехтовка, шахмат, футбол,
баскетбол, тенис на маса, волейбол, баскетбол,
художествена гимнастика/
Спортни
активности
сред
жителите
на района.
Професионални съвети от спортни специалисти.
Информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, книжки, вода, банер, плакати и др.
награди/
Хонорари/граждански договори 3 ма съдии
Дидактически пособия и награден фонд/гумени
топки, въжета, спортни пособия/
Рекламни материали
Хонорари/граждански договори съдии

Дидактически пособия и награден
Icnopmnu екипи, купи, медали/
Други консумативи за дейности

3 330 лв.

фонд
3 105 лв.

3 087 лв.

3 060 лв.
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СОА21-ВК08-7284/6/09.08.2021 г.

Спортни занимания - Ваканция с програма- Спорт,
физическа активност, изкуство, култура и екология с
участието на ученици от 8. СУ, 10 СУ и 55 СУ.
Спортните занимания са проведени н НСА „В. Левски“
Дейности за информираност и публичност
Спортни занимания - проведен Футболен турнир в 4 етапа,
проведен традиционен спортен празник,
Инициативи, кампании
Дейности за информираност и публичност

Прилож ение 3
Програмен приоритет 3: Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициат иви с неправителствени организации и
спортни клубове в областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейности. Двигат елна активност и практикуване на
спортни дейности от различни целеви групи.

№

Институция / Организация
—Име на проекта

Проведени дейности
Финансови средства за:

Отчетени
средства

Проекти в областта на физическо възпитание, спорт, туризъм и здравословен начин на живот в партньорство с детска градина и училище - „Спорт в училище” /за
училища/, „Движение и здраве” /за детски градини/, неправителствени организации в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта”
1.

ДСК „Лъвчета“ - „Футболна Коледа“
СОА21-У321-301 -/422/03.12.2021 г.

2.

Сдружение Клуб по бейзбол и софтбол
„Лъвовете - НСА“
„Обичам да спортувам бейзбол“
СОА21-У321-301/375/05.11.2021 г.

3.

СК „Огнеборец - София“ - „Млад спасител“
- Умения за защита при бедствия, авария и
катастрофи
СО А20-НЦ62-491/14.05.2021 г.

Спортни занимания — проведен футболен турнир в
навечерието на Коледните празници с участието на
родители, учители и 900 деца от 18 столични детски
градини

Дидактически пособия и награден фонд
Наем зала
Други консумативи за дейности /футболни
топки, врати, конуси, тояжки/

Спортни занимания —популяризиране на спорта бейзбол
сред децата и младежите, проведени тренинги и
обучителни занимания. Привлечени родители в
спортните занимания
Инициативи, кампании
Приобщаващо образование
Интеграция на рискови групи
Спортни занимания —практически обучения на открито
за обучение на при правилни действия при пожари,
природни бедствия, извънредни ситуации и сучастието
на 28 общински училища.
Инициативи, кампании
Приобщаващо образование
Неформално образование
Информираност и публичност

Дидактически пособия и награден фонд /купи,
медали, грамоти, фланелки, шапки//
Други консумативи за дейности
Граждански договори

4 314 лв.

4 237 лв.

е_

Дидактически пособия и награден фонд
/волейболни, баскетболни и футболни топки,
грамоти и др./
Други консумативи за дейности /спасителни
жилетки, кръг спасителен и др./

4 250 лв.

еГ_

с>
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Отчетени 42 проекта по теми на СК и НПО —149 465,91 лв.
> 8 проекта насочени към на физическо възпитание, спорт, туризъм и здравословен начин на живот в партньорство с детска градина и училище - „Спорт в
училище” /за училища/, „Движение и здраве” /за детски градини/, неправителствени организации в подкрепа на инициативата „София —Европейска столица
на спорта”;
> 8 проекта насочени към развитие на спорт и социален туризъм сред младежки общности - висши училища, младежи с увреждания, младежки спортни
отбори в подкрепа „София - Европейска столица на спорта”;
> 8 проекта насочени към здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора. Активно включване и социална интеграция на хора с увреждания
чрез двигателна и спортна активност;
> 7 проекта свързани с провеждането и организацията на емблематични за град София спортни събития, форуми и фестивали, в подкрепа на инициативата
„София —Европейска столица на спорта”;
> 11 проекта свързани със спорт в свободното време за деца и ученици - програма «Ваканция»

4.

Фондация „Образователна трансформация“
„И ние искаме да спортуваме, за да сме
здрави“

Спортни занимания за деца със СОП - проведени
кондиционни тренировки, релаксираща йога
Изграждане на навици за самостоятелност, координация,
баланс и съпътстващи дейности.

СОА21-К[62-884/02.12.2021 г.
5.

ФК ВИВА- „Футболът срещу коронавируса“
СОА21-НЦ62-3 86/25.06.2021 г.
Клуб по плуване „Синьо лъвче“
„Плуваме и не боледуваме“

Спортни занимания по плуване и състезание за деца от за
36 детски градини в плувен комплекс Академик
Демонстрации по гмуркане

3 800 лв.

3 743 лв.

Спортни пособия - дъски за плуване,
макарони, плавници и др.
Награден фонд
3 557 лв.
СОА21-У321-301 /423/03.12.21г.
Наем на басейн
Медицинско и озвучаване
7.
Сдружение „МоКактус“
Спортни занимания - създадени
7 видеоклипа , Дидактически пособия и награден фонд
„Кликни и се раздвижи“
съдържащи физически упражнения, подходящи за Други
консумативи
за
дейности
детските градини — публикувани в платформата на /отпечатване
на
флаери,
спортна
3 500 лв.
СОА21-НЦ62-83/182/ 03. 12.2021 г
YouTube. Партньорство с Д Г № 65 „ Слънчево детство “ екипировка и др./
Инициативи, кампании
Приобщаващо образование
Информираност и публичност
8.
СК самбо „Локомотив“
Спортни занимания — проведен турнир по самбо с Дидактически пособия и награден фонд /купи,
„Осми отборен турнир по самбо“
участието на клубове, развиващи самбо, домакин на грамоти, тениски, минерална вода,/
2 186 лв.
събитието 153 СУ „Неофит Рилски “
Други консумативи за дейности
СОА21-У321-301/251/16.11.2021 г
Привличане на родителите
Граждански договор на треньор
Интеграция на рискови групи
Проекти за развитие на спорт и социален туризъм сред младежки общности - висши училища, младежи с увреждания, младежки спортни отбори в подкрепа „София Европейска столица на спорта”
9.
СК Академик - СУ Св. Климент Охридски - Спортни занимания - открит турнир по плажен тенис с Дидактически пособия и награден фонд/купи,
„Спортувай по време на пандемия“
участието на над 50 състезатели, поход до Челни връх с статуетки, плакети/
3 382 лв.
участието на над 150 студенти и преподаватели от Други консумативи за дейности
СОА21-У321-301/398/24.11.2021 г.
университета
Инициативи, кампании - Спортист на годината
10. СК по шахмат Левски - „Младежки шахматен Спортни занимания - проведен младежки шахматен Дидактически пособия и награден фонд
турнир за купа „Васил Левски“
турнир с участието на 15 шахматни клуба на територията /шахматни дъски, шахматни часовници,
3 145 лв.
г
на София и 7 СК на територията на страната. купи, медали, плакети, раници, наем и др /
С
СОА21-У321-301/352/29.07.2021 г.
Състезанието
е
проведено
по
правилата
на Други консумативи за дейности
Международната шахматна федерация ФИДЕ по ускорен
ОС
•«гшахмат —време за обмисляне - 20 мин.
it
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи
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6.

Проведен футболен турнир за децата от четвъртите групи
на 39 детски градини.
Обхванати 1 190 деца

Дидактически пособия /тежко елече, камъни
за баланс/
Оборудване - /пейка, батут/
Други консумативи за дейности /мек модул/
Хонорари/граждански
договори
за
сертифицирани експерти
Грамоти, купи, медали, наем терен
Награден фонд

11.

СК за интеграция „Витоша“ - София
„Отборен турнир по шоудаун за купа София“
СОА21-У321-301/3 54/09.08.2021 г.

СК по бадминтон Академик
„Разпространение на спорт бадминтон сред
студентите“
СОА21-У321-301 /143 9/03.12.2021 г.

13.

Национална асоциация на хората с придобити
увреждания
„Виж през моите очи“
СОА21-У321-301/436/03.12.2021 г.

14.

СК „Черен Дракон“
„Израстване с Тай Чи“
СОА21-НЦ62-5 8 87/02.12.2021 г.

15.

Клуб по спортни шейни ДЕГА
„Заедно в спорта“
СОА21-У321-301/437/03.12.2021 г.

16.

Българска асоциация за рекреация и туризъм
„Йогата като начин на живот“
СОА21-У321-301/431/03.12.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд /купи,
медали, рекламни материали, ръкавици и др./
Други консумативи за дейности
Хонорари/граждански договори за експерти
/съдийски/

Спортни занимания —проведен двудневен туристически
поход с цел прилагане на иновативен подход при
опознаване, анализиране и преодоляване на ежедневни
проблеми сред хора със зрителни увреждания в хижа
„Боерица“
Инициативи, кампании - провеждане на ролеви игри —
виждащи да играят незрящи и обратното.
Интеграция на рискови групи_________________________
Спортни занимания - занимания по Тай Чи, проведени
тренировъчни сесии и тренировъчен процес; включени
членове наДЦПЛУ „ Света Марина " на възраст 18 -52 г.,
лечебен ефект при хора с ментални и физически
проблеми
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи_________________________
Спортни занимания по спускане с шейни по двойки.
Двойките ще включват състезател и човек с увреждане.
Лекции за безопасност, дискусии за интеграцията и
възможностите за спортни дейности сред хората с
увреждания.
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи_________________________
Спортни занимания — проведени спортни по йога във
водна среда под професионалното ръководство на
специалисти с цел демонстрации на видове техники
подобряващи функциите на двигателния апарат в гр.
Банкя
Инициативи, кампании — лекции и дискусии на тема
„Йогата като начин на живот “
Интеграция на рискови групи_________________________

Дидактически пособия и награден фонд
/медали, купи, грамоти, тениски/
Други консумативи за дейности
Разходи за нощувки и храна в хотелски
комплекс
Транспортна услуга

Други консумативи за дейности /пера за
бадминтон, брошури/
Наем на спортни съоръжения

4 150 лв.

2 540 лв.
/неусвоени
средства 206 лв./

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, спортен панталон, рекламни
сувенири/
Други консумативи за дейности /маски,
дезинфектанти, реклама Фейсбук

Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности
Разходи за нощувки и храна в хотелски
комплекс
Транспортна услуга

3 665 лв.

3 379,25 лв.
/неусвоени
средства 70,75
лв./

3 449 лв.

к»

ON
Разходи за нощувки и храна в хотелски
комплекс
Транспортна услуга
Награден фонд - ранички

СВ
г>
3 333 лв.
о
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12.

Спортни занимания - турнир по шоудаун, включени 21
състезатели със зрителни увреждания от четирите
спортни клуба - СКИ „Витоша “, СК „ Успех СКИ
„Пироните “ и УСК „Болид “ . С партньорството на СУ
У ИЗ „Луи Брайл "
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи_________________________
Спортни занимания — проведени тренировъчни
занимания сред всички желаещи да спортуват студенти
Инициативи, кампании — популяризиране на спорта
бадминтон сред висшите учшшща в София с
професионални треньори по бадминтон в училищата и
провеждане на занимания и обучения.

Проекти за здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора. Активно включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна
активност
17. Фондация „Помощ на лица с проблеми в Проведени адаптирани спортни занимания на деца и Дидактически пособия и награден фонд
развитието“ - „Включване на деца и младежи младежи с увреждания по езда
Консумативи за дейности
с увреждания в спортни занимания по езда по Приобщаващо образование
4 500 лв.
места“
Интеграция на рискови групи

18.

СОА21-У321-301/369/15.10.2021 г.

19.

Федерация „Спорт, здраве и
дълголетие“
„Активен спорт и туризъм в 60+“

активно

Спортни
занимания
и
спортни
активности,
тренировъчен процес за петте спортни клуба в Софи,
включени 110 хора, на възраст 60+
Инициативи,
кампании
— празници,
кампании,
представяния на национално ниво
Интеграция на рискови групи

Дидактически пособия и награден фонд
/гуменки, дъмбели, тениски, панталони и
други консумативи за дейността/
Разходи за нощувки и храна в хотелски
комплекс
Транспортна услуга

Спортни занимания - проведени безвъзмездни занимания
по бадминтон два пъти в седмицата, за всички желаещи
студенти от столични университети.
Състезание по двойки и индивидуално.
СОА21-У321-301/438/03.12.2021 г.
Инициативи, кампании -популяризиране на спорта сред
висшите училища.
Приобщаващо образование
Баскетболен клуб за хора с увреждания Обучение - лекция за здравословно хранене и видео
„Левски“ —3X3 Да приобщим различните“
материали с групи физически упражнения
Проводено спортно състезание за хора в инвалидни
СОА21-У321 -301 -/3 87/18.11.2021 г.
колички и други отбори по баскетбол.
Интеграция на рискови групи
Сдружение
Алианс
за
обучение
и Туристически поход с включени хора с увреждания
квалификация - АОК „Споделящите хора — Засадени дръвчета в градинката на „Майчин дом“
здрав дух и достоен живот“
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи
СОА21-У321-301 -/441 /03.12.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, купи, медали/
Други консумативи за дейности /наем зала,
копирни услуги

CO А21-У321-301 /432/03.12.2021 г.

20.

21.

22.

Спортни занимания -настолни игри „Пейнтбол“ и Дидактически пособия и награден фонд
„Махало“ — включени момчета от терапевтична Други консумативи за дейности /дървен
общност „Балани“ идр.
материал, минерална вода, транспортна
Инициативи, кампании
услуга, номера за масите/
Интеграция на рискови групи —над 145 участници

Университетски
спортен клуб по бадминтон ТУ
„Трети столичен турнир по бадминтон“

Транспорт
Спортни
пособия/баскетболни
топки,
раници, тениски, маратонки/
Съдийско и техническо обезпечаване
Информираност и публичност
Дидактически пособия и награден фонд
Други консумативи за дейности

4 342 лв.

4 350 лв.

2 956,74 лв.
/неусвоени
средства 99,26
лв./

4 105 лв.

3 800 лв.
£
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СОА21-У321-3 01 /349/13.07.2021 г.
„Средец, Уважаван и любим“ - „Обединяващ
мултиспортен турнир - ОМСТ“

23.

Сдружение „Баскетболен клуб за хора с
инвалидни колички София - Балкан“

Спортни занимания —проведен международен турнир по Дидактически пособия и награден фонд /купи,
баскетбол за хора в инвалидни колички с участието на медали, спортна екипировка/
3 650 лв.
София -Балкан, Криля Барса /Русия/, КК Бийелина /Басна Други консумативи за дейности /плакати,
СОА21-У321-301/386/17.11.2021 г.
и Херцеговина/ и Реджо Калабрия /Италия/
флаери/
Инициативи, кампании
Хонорари/граждански договори за експерти
Интеграция на рискови групи
24. СК на глухите
Спортни занимания по бадминтон и усвояване на Дидактически пособия и награден фонд
„Бадминтона обединява всички нас“
видовете техники и похвати в бадминтона, проведен /ракети, въжета за скачане, тениски/
3 529 лв.
спортен празник.
Други консумативи за дейности /тренировъчна
СОА21-У321-301/376/08.11.2021 г.
Привлечени родители
стълба, пера за бадминтон, мреж а/
Интеграция на рискови групи /хора с увреден слух/
Граждански договори на двама треньори
Проекти, свързани c провеждането и организацията на емблематични за град София спортни събития, форуми и фестивали, в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта”
Клуб по лека атлетика Класа
Проведен 43-ти международен турнир по лека атлетика. Награден фонд
25. „43 международен турнир „Нови звезди“
Проведена научна конференция с участието на студенти Раници
4063,80 лв.
и докторанти от НСА „Васил Левски“, с представяне на Тениски
СОА21-У321-301/344/09.07.2021 г.
различни проучвания в областта на спорта от
/неусвоени
средства
Включени осемнадесет атлети от Спешъл олимпикс
95,20 лв./
България
26. Сдружение Туристическо Дружество Боерица Спортни занимания - проведено състезание па планинско Дидактически пособия и награден фонд
Състезание по планинско бягане „По стъпките бягане със социален елемент в различни категории /бандани, тениски, медали,
на Алеко с приятели 2021“
„ приятели “, „ семейство ", „колеги ", „ съседи “ —старт Други консумативи за дейности
4 350 лв.
и финал с. Владая /късо трасе - 1 1 км/ и старт в с.
СОА21-У321-301/4Ю/29.11.2021 г.
Железница — финал с. Владая /дълго трасе 27 км./ с
участието на 500 участника
Работа с родители
Инициативи, кампании
27. ПК „Левски 2014“
Занимания по плуване с участието на 65 деца и ученици Награден фонд, наем басейн, купи, тениски,
2 310 лв.
„Щастливо детство“
Проведен турнир „Щастливо детство “
плавници
СОА21-НЦ62-483/12.07.2021 г.
28. СК Естетическа групова гимнастика Академик Спортни занимания - държавен турнир по Естетическа Дидактически пособия и награден фонд - София
Групова Гимнастика-проведен на 25-27.06.2021 г. в зала тениски
3 650 лв.
„Държавен турнир по ЕГГ „София - Академик „Арена Армеец", участие са взели над седем СК в шест Други консумативи за дейности - наем зала
къп“
възрастови групи.
&
Инициативи, кампании
05
С
СОА21-У321-301/372/25.10.2021 г.
29. О.К. Спорт - Първи аматьорски тенис, Спортни занимания - занимания по тенис за деца и Дидактически пособия и награден фонд /тенис
в
волейбол и ски клуб“
младежи на възраст 7-29 г., проведени състезания, аксесоари, купи, медали/
3 500 лв. 1
„О.К. sport open 2021 - масов тенис на всички“ възможност за практикуване на тенис на корт.
li
МТБ /мрежа за тенис на корт/
<5
Обхванати родители
Други консумативи за дейности /тенис топки/
Инициативи, кампании
COА 21-У321-301/365/11.10.2021 г.
Хонорари/граждански договори за експерти
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30.

Спортни занимания
-Проведен открит турнир по Дидактически пособия и награден фонд
кикбокс “София ОПЕН 2021", с участието на 5 СК, 107 /медали/
спортуващи деца, проведен на 20.11. 2021 г.
Други консумативи за дейности /кикбокс
Инициативи, кампании
ръкавици, протектори за крака, каски/

СОА21-У321-301/419/02.12.2021 г.
КХГ „Дунавска“ ЦСКА
РТ по ХГ „Зимна Приказка“

Състезание па художествена гимнастика - проведен
републикански турнир „Зимна приказка“ сучастието на
240 деца от клубове от цялата страна.
СОА21-У321-301/377/08.11.2021 г.
Инициативи, кампании
Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици - програма «Ваканция»

Награден фонд /тениски, купи, медали/
Наем зала, килим
Информираност и публичност - реклама

32.

Спортни занимания - проведени тренировки по доджбол
Проведен открит турнир по доджбол с участието на
четири училища и четири СК по народна топка.

Дидактически пособия и награден фонд /купи,
медали, табелки, наем терен и др./
Други консумативи за дейности

Спортни занимания —футболен турнир на територията
на поправителен дом гр. Враца, провеждане на здравносоциално образование за младите хора в риск,
Инициативи, кампании
Интеграция на рискови групи — деца лишени от
родителска грижа

Дидактически пособия и награден фонд
/футболни топки, гуменки, дъждобрани и др./
Други консумативи за дейности /наем терен,
билети за Ж П —транспорт, храна и др./

Проведен летен детски лагер , посетени музеи, галерии,
научни и културни институти с участието на ученици от
18. СУ, работа в екип.
Информираност и публичност

Спортни пособия
Транспорт
Такса за посещение на музеи
Храна за участниците

Спортни занимания - обучения по бадминтон за
младежи в риск/ от домове лишени от родителска
грижа/. Информиране за ползите от спортни
активности.
Проведена церемония по награждаване в столично
училище - 66. СУ
Проведен заключителен спортно - тренировъчен лагер в
гр. Китен за младежи и девойки от домове лишени от
родителска грижа
Интеграция на рискови групи
Спортни занимания - през лятната ваканция - баскетбол,
гимнастика на открит, състезания с велосипеди,
различни щафетни игри и др.
Приобщаващо образование

Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, купи, медали/
Пансионат
Транспорт
Други консумативи за дейности /пера за
бадминтон/

33.

34.

Федерация народна топка България - „Играй с
нас“
СОА21-У321-301/358/30.08.2021 г.
Фондация за социална промяна и включване „Превенция на рискови поведения чрез
спортно — образователни инициативи за
уязвими групи, 100 г. от смъртта на Иван
Вазов“
СОА21-У321-301/363/05.10.2021 г.
Фондация „Етнопалитра“- Възрожденска
ваканция
CO А21-У321-301-/43303.12.21г.

35.

Спортен клуб „Младежи в риск“
„Спорт, здраве, интеграция за младежите с
увреждания“
СОА21-У321-301 /4421/06.12.2021 г.

36.

НЧ „Хубава Яна - 1926“
„Игри без играчки в с. Яна - II“
СОА21-У321-301/361/20.09.2021 г.

Дидактически пособия и награден фонд
/ранички, баскетболни топки, постилки,
макарони, тояжки, дартс, баскетболни
кошове, минерална вода и др./
Други консумативи за дейности

3 381 лв.

2 992 лв.

4 450 лв.

2 894 лв.

4 000 лв.

3 830,12 лв.
/неусвоени
^
средства 62,88i*i
Лв./
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31.

СК „СТАР ТИЙМ“
„ОТКРИТ ТУРНИР ПО КИКБОКС СОФИЯ
ОПЕН 2021

37.

НЧ „Мургаш - 1929“ - „Моето зелено лято в с.
Желява - 2“
СОА21-У321-301/362/04.10.2021 г.

Клуб по бейзбол и софтбол „Академиците“
Лятна академия по бейзбол и софтбол“
CO А21-У321-3 01 -/367/12.10.2021 г.

39.

Дидактически пособия и награден фонд /книги,
тениски, шапки, шахмат/
Други консумативи за дейности /хранилки за
птици, храна за птици, канап, минерална вода/

Спортни занимания — провеждане на ежедневни
кондиционни тренировки, тренировки по бейзбол и
бейзбол 5; включване на родителите
Инициативи, кампании

Дидактически пособия и награден фонд
/топки, шапки/
Други
консумативи
за
дейността
/информационни материали, мин. вода и др./
Наем на стадион
Хонорар за кондиционен треньор
Дидактически пособия и награден фонд
/тениски, пера/
Други консумативи за дейности /брошури/
Наем зала за бадминтон

Спортен клуб по Ракетлон Дружба
„Здрави и силни“

3 489 лв.

3 283 лв.

Спортни занимания — занимания по бадминтон и
обучение за ученици от професионални треньори.
3 444 лв.
Предизвикан интерес към спорта бадминтон
СОА21-НЦ62-710/07.10.2021 г.
Инициативи, кампании — обучения на ученици за
посланици, популяризиращи бадминтона като лесен,
достъп и полезен спорт. Проведени кръгли маси и
обсъдени
здравословните проблеми и липсата на
активности сред подрастващите.
40. СК „МО-ЦСКА-Самбо -В М С “ - САМБО - Спортни занимания —безплатни системни занимания за Дидактически пособия и награден фонд
2 800 лв.
Самоотбрана без оръжие
усвояване на техника за самоотбрана
Други консумативи за дейности
Работа с родители
Хонорари/граждански договори за експерти
СОА21-У321-301/425/03.12.2021 г.
Инициативи, кампании
41. ХК „Спортист Кремиковци 2018“
Спортни занимания — демонстративни мачове по Дидактически пособия и награден фонд
„Играй с нас хандбал“
хандбал, образователен модул. Проведен спортен /спортна екипировка/
3 500 лв.
празник
Други консумативи за дейности
А21-У321-301/382/15.11.2021 г.
Инициативи, кампании
42. ИСКА Сумо и други сродни спортове за Спортни занимания —проведени тренировки и обучения Дидактически пособия и награден фонд
'ймоотбрана
сученици от 150. ОУ „Цар Симеон Първи“, усвояване на /тениски, спортни екипи, грамоти/
2 187 лв.
И
техники
от спорта сумо.
Други консумативи за дейности
И
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38.

Спортни занимания - през лятната ваканция - поход сред
природата, разпъване на палатка, ориентиране по
различни видове маркировки, ориентиране с карта и
компас, първа долекарска помощ, различни състезаниястрелба с лък и др.

