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Приложение № 1

Годишен план на
Програма за сьфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община за 2021 година

Програма за сьфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община
Т. Събития, организирани от Столична община,
утвърдени с Еешения на GOG/ Правила/ Наредби
Стипендии от кмета на Столична община за ученици, завоювали високи постижения в
областта на спорта по повод 17 май - Ден на Българския спорт, съгласно Правила, утвърдени с
Решение N 14/ 24.01.2013 г. и актуализирани с Решение № 523/ 26.07.2018 г. на СОС
Предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места
ученически отбори и индивидуални състезатели от Ученическите игри, съгласно Правила,
утвърдени Решение № 452/ 14.07.2016 г. и Решение № 522/ 26.07.2018 г. на СОС

Стипендия на кмета на Столична община за ученик с изявени дарби в категории образование,
изкуство, спорт. Връчва се на официална церемония - Годишни награди на фондация "Енчо
Керязов" "Нощ на звездите" за удостояване на талантливите деца на България под мотото
„Благотворителността осмисля успеха“
Награда на Столична община за най-добър млад учен - СУ „Св. Климент Охридски”
Връчва се на патронния празник на висшето училище
Награда на кмета на град София за най - добър изследователски проект на НСА "Васил Левски"
със значим социално - обществен принос
Връчва се на патронния празник на висшето училище

i
;

Финапсови средства
Ш 000 лв.

'

13 500 лв.
Решение N 14/24.01.2013 г. и актуализирани с Решение №
523/26.07.2018 г. на СОС
8 000 лв.
Възможно е тези средства да останат неусвоени, ако не
се проведат УИ до края на 2021г.
Решение № 452/14.07.2016 г. и Решение № 522/26.07.2018
г. на СОС
2 000 лв.
Решение № 521/26.07.2018 г. на СОС

2 500 лв.
Решение N53/11.02.2010 г. по Протокол N 58 на СОС
1 000 лв.
Решение № 187/ 05.04.2018 г. на СОС

Събития, организирани от Столична община, утвърдени с Решения на СОС/Правила/Наредби: 27 000 лева

1

С

I

I/

JI

Ц

~1

С
.

П

V/

D

III

И

П

V.

К

Ц

V
,

Р

Р

Ь

1

Приложение № 1 ю.м Решение № 181 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.2 от вс.л.5

Награден фонд за кампании и конкурси, осигуряване на рекламна площ за популяризиране
на годишнините, материали за информираност и публичност, изложби и др.

Финансови средства
3 000 лв.
Церемония по освещаване научилищни знамена на
училища, носещи имената на велики българи

Мултилатерализмът ~75 години ООН и 65 години България в ООН“
въз основа на Писмо № GOA19 - ДИ04 - 3294/3/ 16.01.20120 г. от г-н Валери Йотов/ «директор на
дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“, Министерство на Външните работи
200 г. отрождението на Георги Раковски (02.04. [14.04.]1821 —09.10.1867), идеолог, стратег и
организатор на българското национално освободително движение; писател, публицист,
историограф и етнограф
22.09.2021'г. - 100 г. от смъртта на Иван Вазов (27.06.1850 22.09.1921), народен поет и писател,
патриарх на1българската литература, драматург, културен и обществен деец
Награден фонд за кампании и конкурси: 3 000 лева

Събития, с внесени искания за включване по Програмата и съфинансиране на събития и форуми

2. Спортни, младежки и образователни
форуми с внесени искания за съфииансиране
School fit - инициатива за популяризране на
активния и здравословен начин на живот,
чрез занимания по спорт, сред учениците в
София
Световна купа по паркур
Писмо с вх. № СОА20-НЦ62-643/09.07.2020 г.
за покана за съвместно сътрудничество от
Българска федерация по гимнастика

Сдружение „Настолни игри“
Зала № 3 на НДК

Подаден пакет документи, съгласно изискванията
на Програмата,
средства за които кандидатства организацията/
институцията
Меморандум за сътрудничество между Столична
община и Българска асоциация за здраве и Фитнес №
СОА20-РД56-1037/04.08.2020 г. и партньорство при
организацията и провеждането на Проект #Здравето се
нуждае от фитнес „School fit”
Цомакинството на Световната купа по паркур в София е
признание към столицата за създадени благоприятни
условия
за
спортни
занимания,
изградена
професионална инфраструктура и положителна нагласа
към домакинства на международни формати и
инициативи
Искане за осигуряване на наем на зала и съдействие
при провеждането на кампания за информираност и
публичност

Разпределение на финансовите средства по
Програмата
42 000 лв.
6 000 лв.
финансова, организационна и логистична форма на
сътрудничество

13 500 лв.
финансова, организационна и логистична форма на
сътрудничество

3 500 лв.
наем зала, информираност и публичност безвъзмезден достъп до рекламни площи
2

^

>

V

^1

И

-1

Ь

Г1

V

D

111

М

II

V/

1\

И

y

^

P

P

H

i

l

Приложение № 1 към Решение № 181 по Протокол № 31/08.04.2021г.
л.З от вс.л.5

Подготовка и организация на гала спектакъл
по повод отбелязването на 80 годишен
юбилей от създаването на Национална
спортна академия
„Васил Левски“

През 2022 година Национална спортна академия «Васил
Левски» ще отбележи своя 80 годишен юбилей от
създаването на висшето училище.
Предстои подготовка на грандиозен гала спектакъл с
участието на над 500 студенти, популярни спортисти и
български артисти в зала № 1 на НДК.
Турнир по спортна гимнастика Йордан Подаден пакет документи, съгласно изискванията на
Програмата
Йовчев за «Купа Дженерали»

12 000 лева
подготовка и организация на юбилейно честване

3 500 лв.
награден фонд, наем зала, осигуряване на Общинска
полиция, информационни материали за град София,
информираност и публичност - безвъзмезден
достъп до рекламни площи
3 500 лева
информационни материали, технически пособия
кафе пауза, анкетни карти и тестове за изследване
сборник материали на електронен и книжен
носител, покани за официални гости

Международна
научна
конференция Подаден пакет документи, съгласно изискванията на
„Сигурност, образование, наука, индустрия“ Програмата. Искане за осигуряване на финансови
средства
Организатор: Асоциацията на спортните
педагози на България
НСА „Васил Левски ",
Военна академия, Академия на МВР
Спортни, младежки и образователни форуми с внесени искания за съфинансиране: 42 000 лева

3, Участия на представителни отбори, ученици и младежи от общински структури в международни
Финансови средства
8 000 лв.
форуми и кампании
Съфинансиране участието на победителите от Самолетни билети за състезатели
2 000 лева
Националния турнир по Стрийт фитнес на
Световно първенство в Москва
Посещение на деца и ученици от район „Красна Транспортна услуга
3 000 лева
поляна“, кв. „Факултета“ в Румъния. Среща с
неправителствени организации; дискусии на
тема интеграция и европеизиране на населения
от малцинствените групи
Съфинансиране участието на ученици от Транспортни разходи
3 000 лева
Център за подкрепа личностното развитие на
децата в София, Център за образование, култура
и изкуство във връзка с участие и завоювано
отличие в конкурс за есе за включване в
международен космически лагер в Турция
Участия на представителни отбори, ученици и младежи от общински структури в международни форуми и кампании: 8 000 лева
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Разпределени средства на обща стойност: 80 000 лева, както следва:
1. Събития, организирани от Столична община, утвърдени с Решения на СОС/ Правила/ Наредби - 27 000 лева
*Награден фонд за кампании и конкурси, осигуряване на рекламна площ за популяризиране на годишнините, материали за информираност и
публичност, изложби и др. - 3 000 лева
2. Събития, с внесени искания за включване по Програмата и съфинансиране на събития и форуми - 42 000 лева
3. Участия на представителни отбори, ученици и младежи от общински структури в международни форуми и кампании - 8 000 лева

Събития без финансови ресурси,
но с логистично подпомагане и безвъзмездно предоставяне на общински терени, общинска полиция, информираност и публичност
Спортни, младежки и детски събития с организационна подкрепа от Столична община,
съгласувателни процедури:
Организатор
- предоставяне за безвъзмездно ползване на общински терен
- промяна/ спиране на движението, затваряне на столични улици и кръстовища ‘/при необходимост и становище от съответните
дирекции/
- съгласувателни процедури за изграждане на преместваеми обекти
- осигуряване на общинска охрана от Общинска охранителна полиция
- информираност и публичност - съгласувателни процедури/разрешително за поставяне на информационни материали
- осигуряване на медицински екип
Съюз
на
българските Ден на шофьора, Спасов ден
автомобилисти
пл. „Александър Невски”, м. май
Еко Рали България,
пл. „Ал. Батенберг“, м. юли
Кампания А21
Меморандум за сътрудничество между Столична община и Фондация Кампания „А21“, в изпълнение на Решение
№ 561/ 25.07.2019 г. на СОС
- информационна кампания
- издание на национални дни на кариерата
- училищни обучения и презентации
- събитие „Поход за свободата“
GENTLEMEI' МС
Мото шествие във връзка с откриване на мото сезон 2021
Фондация „Три“
Академия за родители
НДК
Автомобилен
ретро
клуб Ретро парад София
„Авангард“
и
дирекция м. май 2020 г., площад „Княз Александър I ”
„Аварийна помощ и превенция“
Сдружение „Волжки Булгари“
Фестивал „Европейски Сабантуй“
Борисова градина, лятна сцена
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--------- до от вс.л.5--------------------------------------Бягане - Борисова градина
Spring 360 - Южен парк
Полумаратон Панчарево
Women’s run
Run
Business run
Sofia morning run
Асоциация „Родители“
Фамилатлон, празник на семейството, спорта и здравословния начии на живот
Южен парк
Нестле България
Кампания „Живей активно”
Крос фипг зала
Международно състезание по крос фит
НДК
Съюз
на
българските Републикански шампионат за деца велосипедисти
автомобилисти
зала „ Триадица”
Фондация „За нашите деца“
Детски празник по случай 1 юии - Международен ден иа детето
Открита сцена „Борисова градина“
СК „Бегач”

ПРЕДСЕДАтиЬ—
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

