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Приложение 1

Отчет на
Годишен план на Програма за сьфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и
инициативи под патронажа на кмета на Столична община 2020
I. Обща информация:

Програмата за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании е разработена в изпълнение на
Общинска стратегията за развитие на ФВС /2012- 2020/ и има за цел да подпомага инициирането на мащабни
и емблематични събития в областта на спорта, младежките дейности и да подкрепя личностното развитие на
деца и младежи.
Административното обслужване на Програмата се осъществява от дирекция „Спорт и младежки дейности“, а
координатор на Програмата е заместник - кмет на Столична община, направление „Култура, образование,
спорт и младежки дейности”.
Предложенията за включване на събития и дейности в Програмата за 2020 г. се извършваха след съгласуване
и обсъждане на заседание на ПК за ДМС, СОС.
С Решение № 89 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. е приет Годишният план на Програмата за 2020 г., който
към датата на утвърждаването си /в началото на м. март/ включваше редица мащабни спортни и младежки
инициативи, кампании и конференции, организирани от Столична община, домакинства на международни и
национални форуми, както и подкрепа участието на ученици и младежи в международни спортни и
образователни изяви с общ бюджет 100 000 лева. Голяма част от планираните от Националните федерации и
спортните клубове събития не се проведоха.
С отчет, с per. индекс СОА20-ВК66-3961/1/26.11.2020 г. е представена подробна информация, включваща
съдържателен и финансов отчет на реализираните и/или отменени събития и инициативи.
Финансирането се осигурява от сборен бюджет на CO, дейност 714 „Спортна база за спорт за всички”.

II. Правно-нормативно осигуряване, административно и финансово обслужване:

Общ бюджет на Програмата, съгласно Решение № 89/12.03.2020 г. на СОС — 100 000 лева.
1. С Решение № 89 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС е утвърден Годишен план на Програма за
съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на CO, с
включени над 30 събития.
2. С писмо № СОА20-ВК66-3961/21.05.2020 г. са насочени средства в размер на 6 000 лева от Програмата към
бюджет на дирекция „Култура“ за провеждане на празнична церемония по повод 24 май - Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
3. С Докладна записка № СОА20-ВК66-3961/1/ 26.11.2020 г. до ПК за ДМС е съгласувано насочването на
неусвоени средства /в края на календарната година/, в размер на 52 750 лв. към Програма за ремонт на
спортна инфраструктура за обезпечаване на спешни аварийни ремонтни дейности /район „Триадица“, район
„Връбница“, район „Изгрев“ и изграждане на зона за фитнес в паркова среда в район „Кремиковци“.
Обектите, към които са насочени средства са въз основа на внесени искания от кметове на районни
администрации и граждански инициативни комитети.
4. В изпълнение на Решението на СОС по Програмата бе включен форум „Сигурност“. В резултат на сключен
Договор и изпълнението му бяха предоставени авансово 50% от средствата на организацията, но след
депозирано в Столична община писмо за установена невъзможност за провеждане на научния форум,
средствата са възстановени по банковата сметка на Столична община.
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Решение № 89/12.03,2020 г. за утвърждаване на събития по Програма за съфинансиране на спортни
събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община
Налчини средства съгласно Решение № 89/12.03.2020 г. за доспълнително включване на събития
Общ бюджет на Програмата за 2020 година
Д>инасово осигуряване на събития по Програмата за периода м. март - м. декември
Корекция на бюджета на дирекция „Култура“, за сметка бюджета на Програма за
съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета
на Столична община, дейност 714 „спортна база за спорт за всички“, съгласно писмо с per. №
СОА20-ВК66-3961/21.05.2020 г.
Общо разходвани средства по Програмата
Пренасочени средства от Програмата към Програма за ремонт на спортна инфраструктура за
спешни аварийни ремонтни дейности /район „Триадица“, район „Връбница“, район „Изгрев“
и изграждане на зона за фитнес в паркова среда в район „Кремиковци“.
Збектите, към които са насочени средства са въз основа на внесени искания от кметове на
районни администрации и граждански инициативни комитети.
с Доклада записка № СОА20-ВК66-3961/1/ 26.11.2020 г. до ПК за ДМС
Неусвоени средства за научен форум «Сигурност» /Договор № СОА20-ДГ56-1270/23.10.2020 г./

Утвърдени
средства

90 500 лв.
9 500 лв.
100 00лв.
37 750 лв.

6 000 лв.
43 750 лв.

52 750 лв.
3 500 лв.

III. Обобщена информация за дейности, събития, финансови ресурси и обхват на целева група, съгласно
Решение на Столичен общински съвет:
Събитие
Участници
Стипендия за ученици с
високи постижения
в Със Заповед № СОА20-РД09областта на спорта от 1986/16.06.2020 г. на кмета
община
са
кмета
на
Столична Столична
община по повод 17 май - удостоени 180 ученици и
атлети със стипендията за
Ден на Българския спорт
Решение № 523/ 26.07.2018 2020 г.
г. на СОС

Стипендия на кмета на
Столична
община
за
ученик с изявени дарби в
категории
образование,
изкуство, спорт

Финансов ресурс
25 000 лв., съгласно Решение № 89/ 12.03.2020 г. и
добавени 250 лв., съгласно План-сметка и Проткол
№ СОА20-ВК66-4Ю8/28.05.2020 г.
разходвани 25 250 лева, от които
- 180 стипендии за ученици:
* Ученици, завоювали престижни места на
Олимпийски игри, Световни и Европейски
първенства и купи от олимпийски видове спорт 27
X 200 лв. - 5 400 лв.
* Ученици, завоювали престижни места на
Балкански първенства от олимпийски видове спорт
35 X 150 лв. - 5 250 лв.
* Атлети от Спешъл Олимпикс България 6 X 200 лв.
-1 200 лв.
* Ученици завоювали престижни места на
международни турнири от олимпийски видове спорт
44 X 150 лв. - 6 600 лв.
* Ученици завоювали престижни места на Световни,
Европейски и Балкански
първенства от
неолимпийски
видове
спорт
68 X 100 лв. - 6 800 лв.

Със Заповед № СОА20 - РД91 Утвърдени 2 000 лв. с Решение № 521/ 26.07.2018 г.
- 74/ 9.03.2020 г. на кмета на и Решение № 89/ 12.03.2020 г. на СОС
Столична община е определен
носителят за 2020 г.
Тайра Мелметова Ридваева,
ученик от Частно средно
училище е носител за 2020 г.,
за отлично представяне в
състезания по информационни
и дигитални технологии______ ।
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Награда на Столична
община за най-добър млад
учен - СУ „Св. Климент
Охридски”

Колегия за определяне на 2 500 лева, съгласно РегпенпеТ^З/11,02.2010г. по
носителя на Наградата на Протокол N 58 и Решение № 89/ 12.03.2020 г. на
Столична община за най- СОС
добър
млад
учен
на
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ за 2020
г., определи д-р Любомир
Иванов Стоянов, Физически
факултет

Награда на кмета на
Столична община за найдобър
изследователски
проект в областта на
спорта
със
значим
социално-обществен
принос

Носителят на наградата на 1 000 лева, съгласно Решение № 187/ 5.04.2018 г. и
кмета на Столична община за Решение № 89/ 12.03.2020 г. на СОС
2020 година е Константина
Иванова Атанасова, студентка
в
ОКС
„магистър“,
магистърска
програма,
Кинезитерапия“, НСА “Васил
Левски“,
определена
с
Протокол от заседание на
Ректорското ръководство на
висшето училище.
годишни
награди 5 000 лева - наем на зала „Арена Армеец“
Фондация
„Енчо Девети
„Нощ на звездите“ 2020 г. - На снование:
Керязов“
Гала спектакъл „Нощ на подготовка и организация на 1 .Доклад Доклад № СОА20 - ВК66 - 1225/
10.02.2020 г.
Гала спектакъл
звездите“
2.Сесия на Столичен общински съвет, проведена на
12.03.2020 г.
3.Формуляр с per. № СОА19 - НЦ62 — 1228/1/
08.01.2020 г.
4.Писмо с per. № СОА19 - НЦ62 - 1228/8/
12.03.2020 г.
5.Писмо с per. № СОА20 - КЦ01 - 10146/ 17.03.2020
г.
на
Световно 2 000 лева, съгласно план - сметка № СОА20 Спортен
клуб
по Участие
гимнатика
и
стрийт първенство по фитнес на ВК66 - 10071/ 26.11.2020 г., на основание писмо №
СОА20 - НЦ62 - 1063/ 20.11.2020 г.
фитнес „Street workout открито в Москва.
Във
връзка
с
наложените
Bulgaria“
ограничения, постъпи писмо
от Председателя на спортния
клуб с искане за пренасочване
на средствата за осигуряване
на
материално-технически
пособия и медикаменти за
възстановяване______________
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СК „Бегач”

Нестле България
Български
Чирлидинг съюз
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Бягане - Борисова градина
Spring 360 - Южен парк
Полумаратон Панчарево
Women’s run
Run
Business run
Sofia morning run
Кампания „Живей активно”

Спортни дни на открито
Под патронажа на Мария Габриел - Комисар на Европейската комисия
Парк„Заимов“

Целева група

■деца до 7 години

■деца и ученици 8-14 години

■ младежи 15-18 години

Вмладежи 19-24 години

■ младежи 24-29 години

■ 30-60 годишни

■ над 60 годишни

