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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 0 6

на Столичния общински съвет
от 11.07.2019 година
За изпълнение на Решение № 160 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г.
на СОС - представяне на отчет до месец юни/юли 2019 г. за изпълнение на
проекти, финансирани по Програма за развитие на физическото
възпитание и спорта.
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение
№ 39 по Протокол № 69 от 31.01.2019 г. за обявяване на сесия за
програмно финансиране и Решение № 160 по протокол № 74 от 28.03.2019
г. на СОС за утвърждаване на проекти през 2019 г.

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема отчет за реализирани дейности на 35 проекта по
Програмен приоритет 1 /образователни институции, районни
администрации и малки населени места/, в размер на 102 496,88 лв. /сто и
две хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и осемдесет и осем
стотинки/ по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие
на физическото възпитание и спорта през 2019 г..
2. Приема отчет за реализирани дейности на 17 проекта по
Програмен Приоритет 2 /спортни клубове, НПО, младежки организации/, в
размер на 47 276 лв. /четиридесет и седем хиляди двеста седемдесет и шест
лева/ по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта през 2019 г..
3. Възлага на Координатор на Програмата след приключване на
дейностите, на 103 проекта по Програмен приоритет 1 и Програмен
приоритет 2, да бъде представен отчетен доклад до ПК за ДМС и СОС.
4. Дава съгласие средствата в размер на 78,12 лв. /седемдесет и осем
лева и дванадесет стотинки/, неусвоени от програмно финансиране, да
бъдат насочени в бюджет за спортни дейности на дирекция ПИСТ.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 11.07.2019 г., Протокол № 79, точка 98 от дневния
ред, по доклад № СОА19-ВК66-620/7/08.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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