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X
РЕГ. №

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС
ДОКЛАД
от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО
Координатор на Програма за развитие на ФВС
ОТНОСНО: обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г.
по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Наредбата за управление
и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната
дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 642/24.09.2019 г. на
СОС, предлагаме на Вашето внимание Доклад за обявяване на сесия, за набиране на
проектни предложения
на районни администрации, малки населени места,
образователни институции, спортни клубове и неправителствени организации.
Програмното финансиране е насочено към ефективни условия за насърчаване на децата
и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт,
взаимодействие между районни администрации, образователни институции, спортни и
неправителствени организации за дейности насочени към различни целеви групи.
По Първи и Втори Програмен приоритет /за образователни институции,
районни администрации и малки населени места/ предложенията са насочени към
създаване на условия за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности в
областта на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности,

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа интегрирани файлови приложения във
формат word и rar. До адресата се насочва чрез АИССО.

инициативи и кампании, промотиращи физическата активност, системното
практикуване на спорт, социална и образователна интеграция на рискови групи.
По Трети Програмен приоритет /за спортни клубове и неправителствени
организации/ предложенията обхващат дейности в областта на физическото
възпитание, спорт, туризъм и здравословен начин на живот в партньорство с училище,
детска градина, социален туризъм сред младежки общности, здравословен и активен
начин на живот сред възрастните хора, форуми и фестивали, емблематични за град
София в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта“.
Средствата за програмата в размер на 420 000 лв. /четиристотин и двадесет
хиляди лева/, са планирани в сборен бюджет на Столична община и разпределение на
бюджет VІІ функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, Параграф 1020,
Група Б) Физическа култура и спорт, дейност – 714 „Спортни бази за спорт за
всички”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме за
утвърждаване документи за обявяване на сесия – 2021 г., за програмно финансиране по
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Изискванията за кандидатстване и програмно финансиране, както и
съпътстващата документация са съгласувани с ПК за ДМС към СОС.
Приложения:

Приложение 1.doc Приложение 2.rar

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Изготвил и съгласувал чрез АИССО:
д-р Ирена Димитрова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“ – 05.02.2021 г.
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№

____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на
физическото възпитание и спорта на Столична община за 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на Решение № 642/24.09.2019 г. на СОС

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И :
1. Обявява сесия за набиране на проектни предложения за 2021 г., по Програмни приоритети
на районни администрации, малки населени места, образователни институции, спортни
клубове и НПО. / Приложение 1 – съпътстващи документи/
2. Утвърждава средства в размер на 420 000 лева /четиристотин и двадесет хиляди лева/ за
програмно финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за
2021 година. Средствата се осигуряват от сборен бюджет на Столична община, Параграф
1020, Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.
3. Възлага на кмета на Столична община и заместник – кмет на Столична община, Направление
„Култура, образование, спорт и младежки дейности“, създаване на Експертна комисия за
оценка на проектните предложения.
4. След отчитане на проектните дейности да бъде изготвен и представен отчетен доклад от
Координатор на програмата до ПК за ДМС и Столичен общински съвет.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2021 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по доклад №__

и е

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател
на
общински съвет:

Столичния
[име, фамилия]

[Само за предложенията по чл. 68, ал. 1 и 2 с вносител кмета на СО, както и в случаите по чл. 68,
ал. 4.]

Юрист от
Администрацията на СО:
[име, фамилия, длъжност]

