ИНФОРМАЦИОННА КАРТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - СПОРТНА ШКОЛА
"СОФИЯ", СТОЛИЧНА ОБЩИНА -район Триадица, гр.СОФИЯ за 2017 г.
1.

Регистрационен номер на първоначално
вписване №1 /2017 г.

2.

Наименование на ЦПЛР

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Община, град/село, район
Адрес на управление
Булстат
Телефон
Е-mail
Интернет страница
Директор
Акт за общинска собственост

СОА17-НЦ62-752/14.06.2017г.
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - СПОРТНА
ШКОЛА "СОФИЯ"
София-град, район Триадица
гр.София,ул.Метличина поляна 14
130310949
02/958 29 08;02/958 28 47; 02/958 28 83
ussh@abv.bg
sport-sofia.com
Соня Христова
Решение № 4 от Протокол № 5 на СОС от 20.01.2000 г.

За стопанисване и ползване: спортна зала Триадица (
съвместно с БФБ); 6 (шест) училищни плувни
район "Триадица" - басейн към 22-ро СУ,тел.:0876330356
басейни на териториата на СО
район "Младост" - басейн към 145-то ОУ,тел.:0876330762
район "Младост" - басейн към 144-то СУ, тел.:02/8768433
район "Младост" - басейн към 131-во СУ, тел.02/8773078
район "Надежда" - басейн към 153-то ССУ,тел.02/8364372
район "Дружба" - басейн към 150 ОУ,тел.:02/9781308

11.

Брой сгради, в т.ч. филиали, адрес, телефон

спортна зала "Триадица",ул.Метличина поляна
14,тел.:02/9582908,02/9582847,02/9582883

12. Условия за достъп на деца с увреждания Указание:Опишете елементите на физическа достъпност:
- брой рампи: 1 -сп.зала "Триадица"
- брой подвижни платформи ...........................
- брой асансьори ........................................................
- брой адаптирани санитарни възли :2-сп.зала "Триадица"
Яслена група
Деца
Първа група
Деца
Брой групи 234
Втора група
13.
Деца
Брой деца 3726
Трета група
Деца
Подготвителна група
Деца

14. Източници на финансиране

15. Участия в проекти

16. Брой персонал

Държавна субсидия
Общинска субсидия
Сключени договори за проекти и програми Международни фондове и
програми
Дарения
Собствени приходи, в т.ч. от ДПУ
Други приходи за ………… г.
Регионални
Национални
Международни
"Лятна спортна акедемия-2017"- Програма за развитие на
физическото възпитание и спорта в Столична община
Общ брой/щатни бройки/
Педагогически персонал
Непедагогически персонал
Участия на персонала в квалификационни форми/посочете какви/1.
Обучение на тема: "Права и задължения на персонала на ЦПЛР при
действието на ЗПУО",2.Семинар-обучение "Деца,учители,училище,ученепредизвикателствата на ежедневието"
Средна месечна брутна заплата на педагогически персонал

17. Средна месечна брутна заплата на едно лице

Директор: ..подпис/дата
Указание: попълването на всички редове е задължително

Средна месечна брутна заплата на непедагогически персонал

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
892 595 лв.
620 000 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
1 бр.
бр.
бр.

68 бр.
37 бр.
31 бр.

2 бр.

941.64 лв.
690.49 лв.

