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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС
ДОКЛАД
от
Мирослав Боршош– заместник-кмет на Столична община
Координатор на Програма за развитие на ФВС
Относно: Финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022 по Програма за
развитие на физическото възпитание и спорта, в изпълнение Решение № 268 по Протокол №
54 от 21.04.2022 г. на СОС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински
съвет, с Доклад № СОА22-ВК66-3493/07.04.2022г., са утвърдени 390 000 (триста и деветдесет
хиляди) лева по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2022 г.. Допустими
бенефициенти по Програмата са образователни институции, районни администрации, малки населени
места, спортни клубове и неправителствени организации.
Със Заповед № СОА22-РД09-953/20.05.2022 г. на кмета на Столична община са определени
екип за проверка на административна допустимост на постъпилите проектни предложения и
Експертна комисия за оценка на ефективност на постъпилите проектни предложения.
В рамките на обявената сесия и утвърдена процедура, не са установени административни
несъответствия.
Екипът за оценка на ефективност разгледа и оцени 146 (сто четиридесет и шест) проектни
предложения на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни
клубове и неправителствени организации.
Решенията на Експертната комисия и финансовото разпределение са представени в Протокол
и отчет № СОА22-ВК66-3493/15/10.06.2022 г.
След извършена оценка на ефективност, Експертната комисия предлага за финансиране 142
проектни предложения, разпределени в съответните приоритетни области, както следва:
- по Програмен Приоритет 1, образователни институции - 59 проекта в размер на 141 680 лева.
(28 проекта на детски градини, 30 проекта на училища и 1 проект на ЦПЛР);
- по Програмен Приоритет 2, районни администрации и малки населени маста - 25 проекта в
размер на 83 359 лв. (14 проекта на районни администрации, 11 проекта на малки населени маста);
- по Програмен Приоритет 3, спортни клубове и неправителствени организации – 58 проекта в
размер на 164 961 лв.
Доклад за финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022 по Програма за развитие на физическото
възпитание и спорта, в изпълнение Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на СОС, подписан с КЕП.
До адресата се насочва се чрез АИССО.
Докладът съдържа интегрирани файлови приложения формат word ,rar.

Експертната комисия, със свое Решение, разпредели по групи 16 проектни предложения, със
съответното финансово разпределение, с мотиви и възможност за включване и подпомагане на
дейностите на по-голям брой организации.
Предложените за финансиране 142 проектни предложения на образователни институции,
районни администрации, спортни клубове и неправителствени организации са въз основа на
извършената оценка за ефективност на Експертната комисия /класирани по възходящ ред/ до
изчерпване бюджета на Програмата.
Във връзка с оценени проекти от Експертната комисия с по – нисък брой точки под /70точки/,
както и изчерпан бюджет по Програмата, 4 /четири/ проектни предложения не са класирани за
финансиране /Приложение/.
Общият бюджет на Програмата, съгласно Решение на № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022
г. е 390 000 (триста и деветдесет хиляди) лева.
Предложените за финансиране 142 проекта са в размер на утвърдените средства, 390 000
(триста и деветдесет хиляди) лева.
След приключване на проектните дейности, ще бъде представен подробен доклад, с отчет за
постигнати резултати, обхват на целева група и реализирани дейности и инициативи.
В тази връзка, предлагам проект на Решение на Столичен общински съвет за финансиране на
142 проектни предложения по съответните Приоритетни области /Приложения/, проекти с по- нисък
брой точки, указания за изпълнение и отчетност.

Приложение:

Решение на
СОС.doc

Приложение 1 Приложение 2 - РА Приложение 3 Проекти с по Образователни институции.docx
и МНМ.docx
СК и НПО.docx нисък брой точки.docx

Указания за
отчетност.rar

С уважение,
14.6.2022 г.
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МИРОСЛАВ БОРШОШ

Заместник - кмет на Столична община
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh

Съгласувал чрез АИССО:
Вр.И.Д Десислава Темелкова – директор на д-я „Спорт и младежки дейности“
Изготвил чрез АИССО:
Невена Димитрова – гл. експерт д-я „Спорт и младежки дейности“
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2022 по Програма за развитие
на физическото възпитание и спорта.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.
обявяване на сесия за 2022 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. Одобрява за финансиране 59 (петдесет и девет) проекта по Програмен приоритет 1 за
образователни институции с общ бюджет 141 680 лв. (сто четиристотин и една хиляди
шестстотин и осемдесет лева) въз основа на оценка от Експертна комисия, определена
със Заповед № СОА22-РД09-953/20.05.2022 г. /Приложение 1/.
2. Одобрява за финансиране 25 (двадесет и пет) проекта по Програмен приоритет 2 за
районни администрации и малки населени места с общ бюджет 83 359 лв. (осемдесет
и три хиляди триста петдесет и девет лева) въз основа на оценка от Експертна
комисия, определена със Заповед № № СОА22-РД09-953/20.05.2022 г /Приложение/.
3. Одобрява за финансиране 58 (петдесет и осем) проекта по Програмен приоритет 3 за
спортни клубове и неправителствени организации с общ бюджет 164 961 лв. (сто
шестдесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и един лева) въз основа на оценка
от Експертна комисия, определена със Заповед № СОА22-РД09-953/20.05.2022 г
/Приложение 3/.
4. Средствата да се осигурят от сборен бюджет на Столична община дейност 714
„спортна база за спорт за всички”.
5. Финансиране, контрол по изпълнение и мониторинг на проектните дейности се
възлага на Координатор на Програмата, заместник – кмета в направление „Култура,
образование, спорт и младежки дейности”.

6. В едномесечен срок от приключване на проектните дейности да бъде представен
отчетен доклад от Координатора на Програмата до Постоянната комисия за децата
младежта и спорта и Столичен общински съвет

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2022 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по доклад №__ и е
подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

X
Председател на Столичен общински съвет

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

14.6.2022 г.

X

Бисера Личева

ЮРИСТ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛ...
Signed by: Bissera Sevdalinova Litcheva

