Годишен отчет
за дейности и реализирани
кампании на СБДДС
2020 година

План-програма и финансиране
по приоритетни области
• Общ бюджет – 66 000 лева
• Проектно финансиране – 54 065 лева
/финансирани 16 проекта на образователни институции и
7 инициативи и кампании на НПО/
Първа приоритетна област – 40 789 лева
Втора приоритетна област – 13 276 лева
• Административни разходи - външни експерти – 2 143лева
• Издръжка на Детски център “Весел столичен светофар” – 3 400 лв.
Неусвоени 6 392 лева – планирани за награден фонд на Седмо издание на
Софийската научно-практическа конференция и други кампании. Съгласно изискване
на дирекция „Финанси“ – 10% ограничаване на разходите в съответните
направления.

Финансирани дейности, кампании и инициативи – 2020 г.



Финансирани 23 проекта – 54 065 лв. от СБДДС
Финансирани 16 проекта на образователни институции /6 проекта на училища и 10 проекта на детски градини
- 40 789 лв./
Финансирани 7 инициативи и кампании на НПО – 13 276 лв.









Поради ограничен финансов ресурс на СБДДС от
Годишен календарен план на
дирекция „Спорт и младежки дейности“
се финансираха 8 проекта с бюджет 16 800 лв.:
4 проекта на районни администрации
2 проекта на образователни институции
2 проекта на НПО



35 СЕУ „Д. Войников“
23. СУ „Фредерик Жолио Кюри“

24 ДГ „Надежда“
128. СУ „Алберт Айнщайн“

54. СУ „Св. Иван Рилски“

ДГ № 7 „Детелина“

Реализирани кампании и
партньорство с други институции
Информационни кампании и видеоклипове:
• „Безопасно на улицата“ – Фондация „Етнопалитра“- район „Възраждане“
• „Отговорни деца на пътя“ – Национално движение овация за отговорни
млади шофьори – видеоклип за обучение на деца от детските градини;
• Обучение на Ученически патрули по БДП, обхванати 145 ученици от
68 СУ «Акад. Никола Обрешков», 163 ОУ «Черноризец Храбър» НК «БИБИТ»

Финансирани от бюджет на дирекция „Спорт и младежки
дейности“:
• „Инфонетки за тротинетки“ – Сдружение „Българска асоциация за
електромобилност“
• „Знанието ни пази“ – Фондация „Платформа НЕ“ Видеоклип 1, 2 , 3

Детски лагер по пътна безопасност:
•

Проведена през м. август Лятна олимпиада по пътна безопасност,
участие взеха 200 деца от цялата страна, като преминаха Национална
лагерна викторина по безопасност на движението по пътищата.
Организатори на инициативата бяха - Държавна агенция „Безопасност
на движението по пътищата”, ОД на МВР - Бургас, „Ученически отдих и
спорт“ към МОН, Съвета по безопасност на движението на деца в
София при Столична община, Националния автоинструкторски съюз.
Инициативата се проведе за 20-а поредна година в Равда, под слогана
„На пътя животът е с предимство: Спри, детето запази!“

