Стратегическа цел

Мярка

Индикатор за резултат

1. Спорт за деца
и ученици

1.1. Създаване, развитие и прилагане
на програми и дейности, които
подпомагат изграждането на трайни
навици за спорт, туризъм и
физическа активност за деца и
ученици.
1.1. Създаване, развитие и прилагане
на програми и дейности, които
подпомагат изграждането на трайни
навици за спорт, туризъм и
физическа активност за деца и
ученици.

Дял от учениците
между 1 и 12 клас със
затлъстяване

1. Спорт за деца
и ученици

1. Спорт за деца
и ученици

1. Спорт за деца
и ученици

1. Спорт за деца
и ученици

1. Спорт за деца
и ученици

Ръст на наградени
ученици в областта
на спорта
(първенства,
ученически
олимпиади)

Източник на данни

СРЗИ

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности" и
Фондация
"София спортна
столица"
1.1. Създаване, развитие и прилагане
Дял обхванати деца в Дирекция
на програми и дейности, които
организирани
"Спорт и
подпомагат изграждането на трайни спортни дейности
младежки
навици за спорт, туризъм и
(обучения,
дейности" и
физическа активност за деца и
състезания,
Фондация
ученици.
събития за деца в
"София спортна
детски градини и
столица", РУО
ученици)
София град
1.1. Създаване, развитие и прилагане
Дял деца, обхванати ЦПЛР „Спортна
на програми и дейности, които
от дейността на
школа София“
подпомагат изграждането на трайни ЦПЛР "Спортна
навици за спорт, туризъм и
школа - София"
физическа активност за деца и
ученици.
1.1. Създаване, развитие и прилагане
Ръст на участие на
Дирекция
на програми и дейности, които
деца и ученици в
"Спорт и
подпомагат изграждането на трайни спортни турнири на младежки
навици за спорт, туризъм и
регионално и
дейности"
физическа активност за деца и
международно ниво
ученици.
1.1. Създаване, развитие и прилагане
Ръст на устойчиво
Дирекция
на програми и дейности, които
обхванати деца и
"Спорт и
подпомагат изграждането на трайни младежи в спортни
младежки
навици за спорт, туризъм и
клубове по
дейности",
физическа активност за деца и
олимпийски спорт - Програма за
ученици.
картотекирани
развитие на
ДЮС

Мерна
единица

Базова
стойност

%

3,8 - 5,4

Година на
базова
стойност

Целева
стойност
2030

Период на
отчитане

2019

3-5 годишно

брой

200

2021

500 годишно

%

25.4

2021

35 годишно

%

2.7

2021

6 годишно

брой

500

2021

800 годишно

брой

6000

2020

7000 годишно
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Стратегическа цел

Мярка

1. Спорт за деца
и ученици

1.2. Осигуряване на качествена и
разнообразна спортна
инфраструктура в образователната
система - детски градини и училища.
2.1. Създаване и развитие,
комуникация и прилагане на програми
и дейности, които подпомагат
изграждането на трайни навици за
спорт, физическа активност и
туризъм в следните възрастови и
социални групи: (студенти, хора в
пенсионна възраст, хора в
неравностойно положение, социално
изключени групи, хора в
трудоспособна възраст)

Дял от училищата с
физкултурни салони
в добро състояние*

Райони

%

70

2020

95 годишно

Дял от населението
над 15 години, което
практикува спорт
поне 2 часа седмично

Социологическо
проучване за
качеството на
живот

%

34

2018

45 на две
години

2. Спорт за
всички

Общ за стратегическата цел

Ръст на спортнорекреационни
събития със
свободен достъп в
СО

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"

брой

25

2021

70 годишно

2. Спорт за
всички

Общ за стратегическата цел

Ръст на
участниците в
спортни събития
организирани от СО

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"

брой

25000

2018

50000 годишно

2. Спорт за
всички

2.1. Създаване и развитие,
комуникация и прилагане на програми
и дейности, които подпомагат
изграждането на трайни навици за
спорт, физическа активност и
туризъм в следните възрастови и
социални групи: (студенти, хора в
пенсионна възраст, хора в
неравностойно положение, социално
изключени групи, хора в
трудоспособна възраст)

Дял от населението
над 60 години, което
практикува
спорт/физическа
активност поне 2
часа седмично

Социологическо
проучване за
качеството на
живот

%

4

2018

2. Спорт за
всички

Индикатор за резултат

Източник на данни

Мерна
единица

Базова
стойност

Година на
базова
стойност

Целева
стойност
2030

Период на
отчитане

6 на две
години
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Стратегическа цел

Индикатор за резултат

Източник на данни

2. Спорт за
всички

2.2 Създаване на подходящи условия в Дял от населението,
града и планината, които насърчават което спортува в
спорта, физическата активност и
паркове и градини
туризма и тяхното практикуване
масово за всички възрасти заедно

Социологическо
проучване

%

22

2021

30 на две
години

3. Спорт за
високи
постижения

3.5. Подпомагане домакинството на
Ръст на
значими за СО регионални, национални домакинства на
и международни спортни събития
спортни събития в
СО

брой

20

2021

35 годишно

3. Спорт за
високи
постижения

3.2. Подпомагане на участия на
спортисти състезаващи се от
името на спортни клубове на
територията на СО.
4.1. Осигуряване на качествена и
разнообразна инфраструктура за
спорт близо до жителите на
общината и според нуждите им.

Ръст на деца и
младежи с изявени
дарби в областта на
спорта
Дял от населението
с пешеходен достъп
(400 м, 5 мин.) до
детски площадки

Фондация
"София Европейска
столица на
спорта",
Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"
Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"
ГРАО,
Софияплан,
Районни
администрации

брой

150

2021

220 годишно

%

78

2021

90 на две
години

4.1. Осигуряване на качествена и
разнообразна инфраструктура за
спорт близо до жителите на
общината и според нуждите им.

Дял от населението
с пешеходен достъп
(600 м, 9 мин.) до
спортни площадки

ГРАО,
%
Софияплан,
Районни
администрации,
дирекция Спорт
и младежки
дейности

20

2021

40 на две
години

4. Спорт близо
до всички

4. Спорт близо
до всички

Мярка

Мерна
единица

Базова
стойност

Година на
базова
стойност

Целева
стойност
2030

Период на
отчитане

3

Стратегическа цел

Мярка

Индикатор за резултат

Източник на данни

Мерна
единица

4. Спорт близо
до всички

4.2. Изграждане и поддръжка на
спортна и спортно-туристическа
инфраструктура извън населени
места - планини, водни обекти, поле.

Ръст на
екопътеките в
природна среда
извън ПП Витоша

ММС, Регистър
на обектите за
социален
туризъм

брой

5. Спортът
управляван в
партньорство

5.1. Общината изпълнява водеща роля
на медиатор в процеса на управление
и планиране

Дял от
образователната
инфраструктура,
която се ползва
споделено

Дирекция
"Образование",
Районни
администрации

%

5. Спортът
управляван в
партньорство

5.1. Общината изпълнява водеща роля
на медиатор в процеса на управление
и планиране

Ръст на реализирани
партньорства

5. Спортът
управляван в
партньорство

5.6. Подобряване на финансовите
инструменти за подкрепа на
спортните организации за
обществена дейност.

Ръст на
финансирани
проектни
предложения от
спортни клубове

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"
Районни
администрации
Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"

5. Спортът
управляван в
партньорство

5.6. Подобряване на финансовите
инструменти за подкрепа на
спортните организации за
обществена дейност.

Ръст на
финансирани
проектни
предложения в
сферата на спорта
от детски градини,
училища и районни
администрации и
малки населени
места

5. Спортът
управляван в
партньорство

5.6. Подобряване на финансовите
инструменти за подкрепа на
спортните организации за
обществена дейност.

Ръст на
финансирани
проектни
предложения от НПО

Базова
стойност

Година на
базова
стойност

Целева
стойност
2030

Период на
отчитане

6

2021

12 годишно

46

2021

100 годишно

брой

120

2021

250 годишно

брой

110

2021

150 годишно

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"

брой

100

2021

150 годишно

Дирекция
"Спорт и
младежки
дейности"

брой

40

2021

100 годишно
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