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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Татяна Георгиева - председател на ПК за ДМС, СОС
Анатоли Илиев - заместник - председател на ПК за ДМС, СОС
Мирослав Борпюш - заместник - кмет на Столична община
координатор на Програма за развитие на ФВС

Относно: Финансиране на проекти по Програма за развитие на детско - юношеския
спорт за 2022 г., в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на
Столичен общински съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.
на Столичен общински съвет е обявена сесия за програмно финансиране на проекти по
Програма за развитие на детско - юношеския спорт за 2022 г. Програмното финансиране се
осъществява в изпълнение на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни
обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община,
Приета е Решение № 642 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г., изм. и доп. - Решение № 399 по
Протокол № 36 от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г. на Столичен общински съвет.
Със Заповед СОА22-РД09-925/14.05.2022 г. на кмета па Столична община е определена
Експертна комисия за административна допустимост, оценка на съответствие въз основа на
показатели, оценка за ефективност и финансова оценка на постъпилите проектни предложения
по Програма за развитие на детско - юношеския спорт, е участието на общински съветници,
външни експерти и представители на администрацията па Столична община.

Доклад до СОС за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско — юношеския спорт за
2022 г., в изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет
по Програма за развитие на детско-юношеския спорт,. Докладът съдържа интегрирани файлови
приложения във формати doc, които се сканират и стават неразделна част. Издава се в два
екземпляра, един за класиране в УАСО и един за адресата. Докладът и приложенията се насочват чрез
АИССО къмАИССОС.

В тази връзка е представен отчет № СОА22 - ВК66-3494/9/13.06.200 г. от Председателя
на Експертна комисия за извършена дейност, съгласно посочени задачи в Заповед на кмета на
Столична община с приложени протоколи от заседания на Експертната комисия със следните
резултати:
проведени са заседания на Експертната комисия - Приложение: Протоколи- 2 бр.;
постъпили са 113 /сто и тринадесет/ проекта - Приложение: Списък на кандидатстващи
спортни клубове /Протокол № 1/;
резултати от административна проверка - 2 /два/ проекта не се допускат до оценка за
ефективност, след становище на Експертната комисия - Протокол № 3;
обобщени са резултатите на проектите с оценка за съответствие и оценка за ефективност
списък на спортни клубове - Приложение /Протокол № 2/\
Решение на Експертна комисия за определяне на външни експерти при извършване
мониторинг на проектните дейности и сключване на граждански договори със заложени
средства на обща стойност 4 000 /четири хиляди/ лева, за период от 5 месеца/от м. юли
до м. ноември/ 2022 г.
Решение на Експертна комисия за одобрените проекти и съответните финансови
средства-съгласно т.2 от Решение на СОС е определена сума за финансиране в размер на
896 000 лева.
В Правилата на Програмата е предвидено финансиране за колективни спортове в размер на
60% /537 600 лв. от бюджета на Програмата/ и 40% /358 400 лева от бюджета на Програмата/ за
индивидуални спортове., както и са разписани изисквания за изпълнение на проектните
дейности и представяне на отчети по утвърдени форми.
В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8, т. 12 и т.23, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и в изпълнение на Решение № 268 по Протокол №
54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет, предлагаме проект на Решение за одобрени за
финансиране проекти /Приложение № П и проекти с установени несъответствия, след
извършена административна проверка /Приложение № 2/ по Програма за развитие на детско юношеския спорт за 2022 г., както и указания и отчетни документи за изпълнение на
проектните дейности.

Приложения:
1. Списък на проекти, одобрени за финансиране /Приложение № 1/;
2. Списък на проекти на спортни клубове с мотиви за установени несъответствия след
извършена административна проверка /Приложение № 2/
3. Указания и отчетни документи за изпълнение на проектните дейности (финансов план
към договор, указания за изпълнение на проектните дейности, заявление и формуляр за
финансов и съдържателен отчет, формуляр за мониторинг, декларация за липса на
двойно финансиране).

С^вржение,

........... l/MSCO..........
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
председател на ПК за ДМС

АНАТОЛИ ИЛИЕВ
заместник - председател на ПК за ДМС

заместник - кме

Доклад до СОС за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско — юношеския спорт за
2022 г., в изпълнение на Решение Де 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет
по Програма за развитие на детско-юношеския спорт,. Докладът съдържа интегрирани файлови
приложения във формати doc, които се сканират и стават неразделна част. Издава се в два
екземпляра, един за класиране в УАСО и един за адресата. Докладът и приложенията се насочват чрез
АИССО към АИССОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

РЕШЕНИЕ

№

на Столичния общински съвет

от

2022 година

За финансиране на проекти по Програма за развитие на детско юношеския за 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка Решение № 642 по
Протокол № 82 от 17.09.2019 г., изм. и доп. - Решение № 399 по Протокол № 36
от 22.07.2021 г., в сила от 30.07.2021 г. на СОС за приемане на Наредба за
управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово
подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, и в
изпълнение Решение № 268 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен
общински съвет - обявена сесия за набиране на проектни предложения по
Програма за развитие на детско - юношеския спорт за 2022 г.

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:

1.

Одобрява за финансиране 111 /сто и единадесет/ проекта на
спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския
спорт, утвърдена с Решение № 268 по Протокол № 54 от
21.04.2022 г. на СОС в размер на 896 000, съгласно Приложение Списък на спортни клубове, развиващи олимпийски индивидуални
и колективни спортове.

2.

Възлага на заместник - кмета на Столична община, координатор
на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта да
определи външни експерти за мониторинг на проектите за периода
на дейностите /м. юли - м. ноември 2022 година/. Средствата в
размер на 4 000 /четири хиляди/ лева да бъдат осигурени за
граждански договори от бюджета на Програмата за развитие на
детско-юношеския спорт за 2022 г.

3.

Средствата в размер на 900 000 лева, от които 896 000 лева за
финансиране на 111 проекта на спортни клуба и 4 000 /четири
хиляди/ лева за граждански договори на външни експерти за
мониторинг, са планирани и се осигуряват от сборен бюджет на
Столична община, параграф 1020, дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички”.

4.

Одобрява предложението на Експертната комисия за проекти на
спортни клубове, с установени несъответствия след извършена
административна проверка по Програма за развитие на детско юношеския спорт /Приложение/.

5.

Възлага на кмета и заместник - кмета на Столична община,
координатор на Програмата за развитие на физическото
възпитание и спорта административно обслужване на програмното
финансиране и представяне на отчетен доклад до Столичен
общински съвет в едномесечен срок след приключване на
проектните дейности.

Председател на Столичния
общински съвет:
[име, фамилия]

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

t

Юрист от
Администрацията на CO:

(_
[име, фамилия, длъжност]
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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.

