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Регистрационен номер

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

ДОКЛАД
от Мирослав Боршош – заместник-кмет на СО
Координатор на Програма за развитие на ФВС
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на проектно финансиране за 2021 г. по Програма за развитие
на физическото възпитание и спорта в изпълнение на Решение № 239 по Протокол № 32 от
22.04.2021г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на Решение № 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС за
обявяване на сесия за програмно финансиране, Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на
СОС за утвърждаване и финансиране на проекти за 2021 г., по Програма за развитие на физическото
възпитание и спорта, представям на Вашето внимание годишен отчет за реализирани проекти.
Отчетът за изпълнение съдържа информация за финансирани дейности на 129 проекта по
програмни приоритети, анализ на целевата група, обхват на образователни институции, районни
администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации.
Информацията проследява и етапите на организация, извършен мониторинг и финансова отчетност.
С Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на СОС са одобрени 129 проекта на обща
стойност 420 000 лв., средствата са планирани и осигурени от сборен бюджет на Столична община –
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”, както следва:
По Програмен приоритет 1 /ПП 1/ - 59 проекта на детски градини и училища – бюджет 179 795
лева /22 проекта на детски градини и 36 проекта на училища и 1 проект на ЦПЛР/,
 Отчетени 59 проекта – 179 629,36 лв., обхванати 15 484 участници
По Програмен приоритет 2 /ПП 2/ - 28 проекта на районни администрации и малки населени
места – бюджет 90 205 лв. - 19 проекта на районни администрации, 1 проект на МКБППМН, 8
проекта на малки населени места - /внесено писмо с вх. № СОА21-ВК08-17698/ 03.12.2021 г. от
район „Овча купел“, за отказ и невъзможност за изпълнение на проекта, поради възникналата
епидемиологична обстановка, възстановени средства в бюджета – 3 024 лв./,
 Отчетени 27 проекта – 86 372,01 лв., обхванати 11 580 участници
Електронен доклад подписан с КЕП. Докладът се насочва до адресата чрез АИССО/СЕОС. Докладът съдържа
интегрирани файлови приложения във формат word.

По Програмен Приоритет 3 /ПП 3/ - 42 проекта на спортни клубове и неправителствени
организации – общ бюджет 150 000 лева.,
 отчетени 42 проекта – 149 465,91 лв., обхванати 9 021 участници
Обобщен анализ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение Решение № 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС за обявяване
на сесия за програмно финансиране, Решение № 239 по Протокол № 32 от 22.04.2021 г. на СОС за
утвърждаване и финансиране на проекти, представям на Вашето внимание отчет за финансираните
дейности през 2021 г., както и проект на Решение на СОС.
Приложение:
Годишен отчет.doc
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Заместник - кмет на СО

Съгласувано чрез АИССО:
д-р Ирена Димитрова - директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“
Десислава Темелкова – началник отдел „Спорт“ – дирекция „Спорт и младежки дейности“
Изготвил чрез АИССО: Невена Димитрова – гл. експерт дирекция „Спорт и младежки дейности“
Електронен доклад подписан с КЕП. Докладът се насочва до адресата чрез АИССО/СЕОС. Докладът съдържа
интегрирани файлови приложения във формат word.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

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

X
Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За приемане на Годишен отчет по Програма за развитие на физическото възпитание и
спорта – 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и в изпълнение на Решение 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. –
обявяване на сесия за програмно финансиране, Решение № 239 по Протокол № 32 от
22.04.2021 г. за утвърдени и финансирани проекти за 2021 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 129 /сто двадесет и девет/ проекта по
Програмни приоритети, както следва: 59 /петдесет и девет/ проекта по Програмен приоритет
1 на образователни институции, 28 /дведесет и осем/ проекта по Програмен приоритет 2 на
районни администрации и малки населени места и 42 /четиридесет и два/ проекта по
Програмен приоритет 3 на спортни клубови и НПО - Приложение №1 към настоящото
решение.
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.
Председател на Столичния
общински съвет:
[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.]
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Юрист от
Администрацията на СО:

Н-к на отдел "Правна координация"

[име, фамилия, длъжност]

