ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПРЕЗ 2009 г.
Министерство на физическото възпитание и спорта провежда единната
държавна политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и
на социалния туризъм в Република България.
МФВС разпределя субсидиите от държавния бюджет и други финансови
средства за спорт, физическо възпитание и социален туризъм, финансира
различни програми и проекти на спортни организации, както и проекти,
свързани със спорт за хората с увреждания и за лицата в неравностойно
положение.
МФВС осъществява надзор върху дейността на спортните организации
за спазването на Закона за физическото възпитание и спорта. Съвместно със
спортните федерации и с Българския олимпийски комитет министерството
осъществява финансирането на Програмата за подготовка и участие на
българските спортисти на олимпийски игри.
Основните цели на ръководния екип на МФВС са насочени към
подобряване и обновяване на нормативната база, оптимизиране на
структурата и капацитета на човешките ресурси, качествено преустройство на
системата за физическо възпитание
и спорт у нас като задължителен
компонент на политическите, икономическите и социалните промени в
обществото. За осъществяването на тези цели министър Свилен Нейков и
неговият екип разработиха Национална стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта в Република България 2010 - 2020 г.
Сред приоритети в дейността на МФВС през отчетния период е
изграждането на съвременна система за физическо възпитание и спорт,
действаща при добра координация между държавните и обществените
институции,
специализираните
спортни
организации,
съобразена
с
компетентните органи на Европейската комисия и Съвета на Европа.
Отчетът съдържа информация за политиките, приоритетите и програмите
при осъществяване на държавната политика в областта на физическото
възпитание и спорта. Процесът на планиране и осъществяване на политиките
в сферата на спорта протича при активен граждански дебат в условията на
публичност и партньорство.
С постановление № 195 от 06.08.2009 г. на Министерски съвет
Държавната агенция за младежта и спорта бе закрита и бе приет
Устройствения правилник на новосъздаденото Министерството на физическото
възпитание и спорта.

І. ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ПРИЕМАНЕ НА НОВА
НОРМАТИВНА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТА
1. Процесуално представителство.
За
посочения
период
юрисконсултите
в
министерството
са
представлявали министъра на физическото възпитание и спорта, съответно
председателя на ДАМС, по 62 дела от административен и граждански
характер. По 17 от делата са постановени решения в полза на министерството
/съответно на ДАМС/, 5 са в полза на ответната страна, 8 са предадени на
Министерството на образованието, младежта и науката по компетентност, а 32
дела не са приключили.
2. Нормативни актове.
2.1 Национална стратегия за развитие на физическото
възпитание и спорта в Република България 2009-2013 г.
Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта в Република България 2009-2013 е съобразена със значението и
традициите на българския спорт, с членството ни в Европейския съюз, с
новите социално-икономически условия, с тенденциите за развитието на
спорта в света.
Стратегията си поставя за цел да даде основните насоки за развитието
на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 20092013 година.
Конкретните механизми и реализирането на стратегията се доразвиват в
Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, в
програмите на отделните министерства и ведомства, участващи в
изграждането на националната спортна политика, както и в програмите на
отделните общини. Основните субекти, които следва да я реализират, са
органите на държавната власт, на местното самоуправление и спортните
организации.
2.2. Национална стратегия за младежта 2009-2018 г.
Националната стратегия за младежта (2009-2018) е насочена към
постигане на целите и изпълнение на мерките за развитие на младите хора,
установени от Европейския съюз, чийто пълноправен член е Република
България от 1 януари 2007г. Основна нейна стратегическа цел е създаване на
устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален
капитал и мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на
България и Европейския съюз.
Националната стратегия за младежта (2009-2018) е съобразена с
препоръките на Съвета на Европа, формулирани в Резолюция (2003) 7 на
Комитета на министрите за младежката политика, Препоръка 1585 (2002) на
Парламентарната асамблея за младежките политики, Препоръка Rec (2006) 1
на Комитета на министрите към държавите членки за ролята на националните
младежки съвети в развитието на младежката политика, Препоръка 1437
(2000) на Парламентарната асамблея за неформалното образование.
2.3. Решение на Министерския съвет за обявяване на имоти
публична държавна собственост за имоти частна държавна
собственост
С решението имоти – публична държавна собственост, които са
предоставени за управление на ДАМС, а именно Национална алпийска ски
база „Витоша” в парк Витоша, финална кула, бетонова трибуна и двуетажна

сграда – язовир „Панчарево”, район „Панчарево”, почивно -възстановителна
база – вила „Баба Ламбрина”, с. Арбанаси, община Велико Търново; почивно възстановителна база – вила в Панчарево, ул. „Ловджийска чешма” № 11, се
обявиха за имоти частна държавна собственост. Поддръжката на изброените
спортни обекти и съоръжения, предоставени на Държавната агенция за
младежта и спорта, изисква значителни средства, които не биха могли да
бъдат осигурявани ежегодно от държавния бюджет. Към настоящия момент
разходите, свързани с опазването на спортните обекти, държавните данъци и
такси, които ежегодно се плащат, многократно надвишават приходите,
получавани от тях.
2.4. Постановление на Министерския съвет за закриване на
Държавната агенция за младежта и спорта и приемане на Устройствен
правилник на Министерство на физическото възпитание и спорта
С постановлението се закри Държавната агенция за младежта и спорта
/ДАМС/ и се създаде Министерство на физическото възпитание и спорта
/МФВС/, в изпълнение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г.
за приемане структурата на Министерския съвет на Република България /обн.
ДВ, бр. 60 от 30.07.2009 г./. Дейността, имуществото, архивът, правата и
задълженията, както и служебните и трудовите правоотношения със
служителите на ДАМС преминават към МФВС с изключение на дейността и
архивът на Главна дирекция „Политика за младежта”, както и неуредените
задължения и вземания, свързани с дейността й, които преминават в
Министерството на образованието, младежта и науката.
В постановлението е заложено приемането на Устройствен правилник на
Министерство на физическото възпитание и спорта, който отразява промените
в структурата на ведомството, свързани с подобряване на организацията и
оптимизиране дейността на администрацията.
В съответствие с цитираното решение и предвид преобразуване на
Министерство на образованието и науката в Министерство на образованието,
младежта и науката, Главна дирекция „Политика за младежта”, която е част
от структурата на ДАМС, както и Националният център “Европейски младежки
програми и инициативи” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към председателя на ДАМС, преминават към Министерство на образованието,
младежта и науката /МОМН/. Предвиденото преобразуване е в съответствие с
новата структура на Министерския съвет, съгласно която МОМН ще
осъществява националната политиката за младежта.
2.5. Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен
тотализатор
С постановлението се извърши промяна на чл.14, ал.1, т.2 от
Правилника. С предложената промяна се цели въвеждане на единни
изисквания към всички лица, назначени за членове на управителния съвет на
Българския спортен тотализатор, независимо от длъжността, която заемат. По
този начин се избягва възможността да бъдат дискриминирани лица, които
имат образователен статус, различен от посочения до момента. Тъй като
отговорността на членове на управителния съвет е солидарна, резонно е и
изискванията към тях да бъдат единни.
Предложената в чл.15, ал.1 промяна разширява кръга от възможности за
предсрочното прекратяване мандата на член на управителния съвет, без да
създава преимущества или тежести на принципала и на члена на
управителния съвет.

С предложените промени в чл.20 и чл.27 от правилника се цели
постигане координираност, прецизност и по ефикасен контрол преди
приемане на решения от управителния съвет, които са свързани с
разрешаване на конкретни проблеми или увеличаване обема на дейност на
държавното предприятие.
С оглед приетите актове - решение на Народното събрание от
27.07.2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република
България и постановление № 195 на Министерския съвет от 06.08.2009 г. за
закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и преобразуването й
в Министерство на физическото възпитание и спорта, са извършени промени в
правилника по отношение името на ведомството и представляващия го.
2.6. Разпореждане на Министерския съвет за промяна на органа,
който да упражнява правата на държавата, като едноличен
собственик на капитала на „Академика 2000” ЕАД, гр. София и
„Академика – спорт” ЕАД, гр. София
С решението се цели да се осигури провеждането на държавната
политика за подобряване развитието на физическото възпитание и спорта,
което е приоритетно направление от социалната политика на държавата. Една
от основните прояви на тази политика е организирането на физическото
възпитание, спорта и на социалния туризъм, но едновременно с това възниква
необходимостта от осигуряване от страна на държавата на материална база и
общодостъпни цени на тези дейности.
Организирането на спорта и туризма е основният предмет на дейността
на две от търговските дружества със 100%-но държавно участие в капитала
към Министерство на образованието, младежта и науката – „Академика 2000”
ЕАД, гр. София и „Академика – спорт” ЕАД, гр. София. Упражняващ правата
на собственост на държавата в капитала на тези дружества беше министърът
на образованието, младежта и науката.
Министърът на физическото възпитание и спорта провежда единната
държавна политика в областта на физическото възпитание и спорта. С цел
бързото стартиране на реформата в областта на физическото възпитание и
спорта и с оглед на необходимостта от обезпеченост със спортни бази и във
връзка със сходния предмет на дейност на дружествата „Академика 2000” ЕАД
и Академика спорт” ЕАД, с основните функции на Министерството на
физическото възпитание и спорта, е извършена промяна в отрасловата
принадлежност на „Академика 2000” ЕАД и „Академика спорт” ЕАД, като
Министерският съвет определи министъра на физическото възпитание и
спорта за орган, който да упражнява правата на държавата в двете
дружества.
2.7. Решение на Министерски съвет за обявяване на имот –
публична държавна собственост за имот – частна държавна
собственост и апортирането му в капитала на „Национална спортна
база” ЕАД
„Национална спортна база” ЕАД, гр. София е търговско дружество със
100 % държавно участие, създадено с Решение № 13 на Министерския съвет
от 29 март 1993г., в което министърът на физическото възпитание и спорта
упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала.
Основният предмет на дейност на дружеството е да осигури съвременна,
модерна и функционална спортна база за развитието на високо спортно
майсторство, олимпийска подготовка на българските спортисти, да обслужва

български и чуждестранни национални клубни отбори, както и да играе
значителна роля за развитието на физкултурата и спорта на подрастващите.
„Национална спортна база” ЕАД е собственик на много имоти със спортно
предназначение и от създаването на дружеството през 1993 година е
придобил опит в управлението им. С развитието на пазара на спортни услуги
и обекти дейността на дружеството се осъществява в конкурентна среда.
Касае се за имот – публична държавна собственост с площ 48 711 кв.м.,
представляващ част от УПИ І “МО – комплекс ЦСКА”, кв.17, м. “Комплекс БАН
– ІV-ти км” по плана на гр.София, район “Слатина” - Столична община. С
Решение № 447 от 17 май 2005г. на Министерския съвет
е отнето
управлението от Министерство на отбраната върху част от УПИ І с площ 48
711 кв.м. и е предоставено на МФВС. За тази площ е съставен от
Министерство на отбраната, по реда на чл.70, ал.2 от Закона за държавната
собственост
(ЗДС),
акт
за
публична
държавна
собственост
№
0861/06.04.2005г. Теренът, предмет на АДС № 0861, е описан като обособена
част 2
от УПИ І, съгласно скица № 342/2005г., издадена от сектор
“Специализирани карти”, дирекция “ВИ” към МО и съставлява поземлен имот
(ПИ) № 486 от кадастралния план. С РМС № 447 от 17 май 2005г., заедно с
гореописания терен, са предоставени четири сгради и три спортни
съоръжения.
Предвид местоположението на имота, Общия устройствен план на гр.
София и перспективите за развитие на терена и околните територии,
Министерство на физическото възпитание и спорта е взело решение за
изграждане на Многофункционална спортна зала върху ПИ № 486. Заедно със
съществуващия плувен комплекс и хотел в УПИ І ще се създаде национален
спортен комплекс, който ще съответства на съвременната архитектура на
новия вторичен административен център на града.
3. Проекти на нормативни актове
3.1. Проект на Постановление на Министерския съвет за
създаване на Антидопингов център, приемане на Правилник за
устройството и дейността му и целево предоставяне на средства от
централния бюджет за 2010г. по бюджета на Министерството на
физическото възпитание и спорта за неговото финансиране
Предложеният проект на Правилник за устройството и дейността на
Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на физическото възпитание и спорта, е изработен в
съответствие с международните стандарти за Национален орган за
осъществяване на допингов контрол. Предвидено е този специализиран орган
да се финансира, както със средства от републиканския бюджет, така и чрез
програмно и проектно финансиране и собствени приходи от дейности,
свързани с превенцията и борбата срещу допинга в спорта.
Антидопинговият център ще осъществява дейности по организирането и
провеждането на допингов контрол на спортистите по време на подготовка и
по време на състезания, включени в държавния спортен календар на
територията на Република България, на спортистите от страните, подписали
Допълнителния протокол към Конвенцията срещу употребата на допинг на
Съвета на Европа, когато те осъществяват състезателна и тренировъчна
спортна дейност на територията на Република България, на спортистите,
участващи в международни състезания на територията на Република
България, по искане от международните спортни организации.

Предвижда се центърът да приема годишен план за провеждане на
допингов контрол, да изисква информация от българските спортни
организации, необходима за провеждане на дейността си. В центъра ще се
поддържа база данни - регистър на спортистите, преминали допингов контрол
и на получените резултати, и информация за изпълнението на наказанията,
наложени от българските спортни организации, за нарушаване на
антидопинговите правила.
Във връзка с гореизложеното се налага изводът за необходимостта от
създаването на специализиран орган към Министерството на физическото
възпитание и спорта, с ясно разписани отговорности и екип от специалисти,
ангажирани изцяло с осъществяването на ефективна борба срещу употребата
на допинг в спорта. Наличието на силна и работеща структура ще повиши
авторитета на страната ни на международно ниво, ще засили доверието и ще
се отрази позитивно на развитието на спорта у нас.
3.2. Проект на Наредба за борбата срещу употребата на допинг
Във връзка със създаването на Антидопинговия център към министъра на
физическото възпитание и спорта и с цел усъвършенстване на нормативната
уредба по отношение на допинговия контрол, хармонизирането й с
изискванията на Световния антидопингов кодекс и изискванията на
Световната антидопингова агенция към България, е необходимо да бъдат
разписани нови правила относно организацията на контрола и борбата за
предотвратяване употребата на допинг вещества и методи от спортисти и
спортно-технически лица, установяването на допинг нарушенията и
налаганите санкции, а това налага съществени и многобройни изменения на
действащата нормативна уредба. Съгласно Закона за нормативните актове се
изработва нов нормативен акт /наредба/, а действащият - се отменя. На
министъра на физическото възпитание и спорта са предоставени правомощия
по издаването на правилници, наредби, инструкции и заповеди – арг. на
чл.25, ал.4 от Закона за администрацията. И тъй като той е органът на власт,
на когото са предоставени правомощията по провеждането на единната
държавна политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и
организацията, превенцията и контрола в борбата срещу употребата на
допинг в спорта, той следва да е и авторът на подзаконовия нормативен акт
/наредба/, който регулира тази материя.
Борбата с допинга, включваща контрола върху употребата на допинг в
спорта, предприемането на превантивни мерки срещу такава употреба и
създаването на механизми за налагането на санкции, са от изключително
значение за развитието на спорта, изграждането на физическата култура,
както у спортистите и лицата, свързани със спорта, така и у подрастващите.
За осъществяване на ефективен допингов контрол, превенция и борба срещу
допинга в спорта е необходимо активното участие на държавата в лицето на
изпълнителната власт. При сегашната ситуация допинг контролът се
осъществява от национална комисия, чиито състав и функции са уредени в
Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
приета с ПМС № 128 на Министерския съвет от 4.06.2008 г. /ДВ, бр. 54 от
13.06.2008 г./
Въпреки наличието на този орган, Световната антидопингова агенция
даде своите препоръки за България и изисква повече ангажираност и
гаранции от страна на властите в борбата срещу употребата на допинг,
изграждане на по-ефективно работещи механизми за контрол и превенция и

хармонизация със Световния антидопингов кодекс и международните
стандарти.
3.3. Проект на Постановление за изменение и допълнение на
Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие в капитала
Към настоящия момент, на основание действащата разпоредба на чл. 17
от ПРУПДТДДУК с разрешение на едноличния собственик на капитала,
сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи,
независимо от балансовата им стойност, може да се извърши чрез пряко
договаряне, като началната цена се определя от лицензиран оценител, в
определени случаи, а съгласно т. 8 - когато сделката се извършва от
търговски дружества, включени в списъка съгласно приложение № 1.
Предлагаме в Приложение №1 към чл.17, т.8 от Правилника за реда за
упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно
участие в капитала „Агенция за дипломатически имоти в страната” ЕООД да
стане т.1 и да се добавят под т. 2 „Национална спортна база” ЕАД, под т. 3
„Академика 2000” ЕАД и под т.4 „ Академика Спорт” ЕАД.
С тази промяна се цели българските спортни федерации и
лицензираните към тях спортни клубове да сключват договори за наем с
„Национална спортна база” ЕАД, „Академика Спорт” ЕАД и „Академика 2000”
ЕАД за тренировъчна, състезателна и организационно-административна
дейност чрез пряко договаряне, след разрешение на едноличния собственик
на капитала и след определена начална цена от лицензиран оценител.
Целта и на трите дружества е да съхрани и да стопанисва спортните
обекти с национално значение /Национален стадион „В. Левски”, Национална
спортна база – Пампорово, Национална гребна база „Пчелина” -с. Герман,
Национална база за кану-каяк - Кърджали, Национална ветроходна база, яз.
„Искър”, и много други/, така че тези обекти и съоръжения да служат за
задоволяване на потребности в областта както на високото спортно
майсторство, така и на вътрешния и международен туризъм. Първостепенната
им задача е опазване и съхранение на всички обекти в името на българския
спорт.
ІІ. ПОЛИТИКИ, ПРИОРИТЕТИ И ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЛАСТТА
НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
1. Политика в областта на физическото възпитание, спорта за учащи и
спорта в свободното време
Реализирана е чрез бюджетните програми ”Спорт за децата в
свободното време”, “Научи се да плуваш”, “Програма за развитието на спорта
за всички” и “Програма за организиране и провеждане на спортносъстезателна дейност за деца, настанени в домовете за деца, лишени от
родителска грижа”.
А./ Спорт за учащи и спорт в свободното време
Осъществена е координация и са оказани помощ и съдействие,
съвместно с МОН и общинските администрации, на Българската асоциация
„Спорт за учащи” (БАСУ) при провеждане на Ученическите игри 2008/2009
г. Предоставените средства от МФВС чрез сключен договор с БАСУ за
провеждане на игрите са в размер на 561 472 лева. Игрите са проведени в 4

етапа - общински, областен, зонален и финален, в три възрастови групи момчета и момичета V-VІІ клас, юноши и девойки VІІІ-Х клас и ХІ-ХІІ клас.
Финалните състезания в първите две възрастови групи (V-VІІІ, ІХ-Х клас) са
проведени по 9 вида спорт, а в третата група (ХІ-ХІІ клас) – по 4 вида спорт.
Общият брой на участвалите ученици във всички етапи на игрите е около 110
000.
Реализирана е програмата на МФВС “Спорт за децата в свободното
време” за организиране и провеждане на спортни занимания на децата в
свободното време. Подпомогнатите финансово и реализирани проекти по
програмата са 211 в 63 населени места с включени дейности по 50 вида
спорт. Планираният брой на участниците в програмата е около 31 000. За
изпълнение на програмата са предоставени средства общо в размер на 960
000 лева.
Реализирана е програмата на МФВС „Научи се да плуваш” за
обучение по плуване на деца преди завършен начален етап на основно
образование ІІ-ІV клас (8-10г.). Програмата е финансирана със средства от
МФВС в размер на 381 300 лева. Одобрени са 31 проекта на спортни клубове
в 18 населени места. Общият брой на децата, преминали курса за начално
обучение по плуване, е 5 110, в т.ч. в неравностойно положение – 410.
Децата са обхванати в 376 групи. По данни на изпълнителите на проекти 1
022 деца са записани в системни спортни занимания в резултат на
програмата.
Стартирана е процедура по подготовка за изпълнение през 2010 г. на
актуализираната програма „Спорт за децата в свободното време”. В нея са
включени две нови направления – „Начално обучение по вид спорт” и
„Спортни занимания през ваканциите”.
За изпълнението на дейности по програми и проекти в областта на
спорта за учащи и спорта в свободното време през 2009 г. от МФВС са
предоставени средства общо в размер на 2 284 072 лева. Общия брой на
участвалите ученици е около 146 110.
Б) Спорт за деца с увреждания и в неравностойно положение
Осъществена е координация и е оказано съдействие при организиране и
провеждане на състезания по 8 вида спорт от Ученически игри за ученици с
увреден слух, нарушено зрение, с физически увреждания и увреждания на
централната нервна система. Състезанията са финансирани със средства от
МФВС в размер на 8 685 лева. Общият брой на участниците е 330.
Реализирана е Програма за организиране и провеждане на спортно
- състезателна дейност за деца, настанени в домове за деца, лишени
от родителска грижа по 3 вида спорт - тенис на маса, стрийтбол и футбол
на малки вратички. За изпълнение на програмата предоставените средства от
МФВС са в размер 165 650 лева. Програмата се реализира в два етапа зонални и финални състезания, в периода от 25.ІХ- до 08.11.09 г. Зонални
състезания са проведени в 6 града - Враца, Велико Търново, Разград, Сливен,
Пловдив и Благоевград с участието на 208 отбора с 1 104 деца от 42 ДДЛРГ.
Във финалните състезания в Сливен са участвали 63 отбора с 386 деца или
общо за двата етапа на програмата - 271 отбора с 1 490 деца.
За изпълнението на дейности по програми и проекти в областта на
спорта за деца с увреждания и в неравностойно положение през 2009 г. от
МФВС са предоставени средства общо в размер на 174 335 лева. Общия брой
на участвалите деца е 1 820.

В./ Спортни училища
Проведени са работни срещи с представители на МОН относно
разглеждане и обсъждане на предложенията на директорите на спортните
училища за държавния план - прием (ДПП) за 2009/2010 година. Проектът е
изготвен, съгласуван и утвърден от министъра на образованието и науката.
ДПП за учебната 2009/2010г. включва прием на 1 596 ученика (V, VІ, VІІ и
VІІІ клас) по 28 вида спорт в 21 спортни училища в страната. Приети са
1 223 ученика в 53 паралелки. Извършена е координация, оказани са помощ
и съдействие при провеждането на І и ІІ тур от приемните изпити за
учениците от спортните училища за учебната 2009/2010 г. Предоставени са
195 спортни екипи на новоприетите ученици в СУ от страната за подпомагане
на учебно-тренировъчната им дейност - за спортовете баскетбол, волейбол,
хандбал, футбол и лека атлетика.
Г./Подпомагане дейността
на
организации, асоциации и съюзи

лицензираните

многоспортови

Реализирана е Програма за развитие на спорта за учащи и спорта
за всички, предназначена за финансово подпомагане дейността на
лицензираните многоспортови организации от ресора на дирекцията. Общият
размер на предоставените средства за одобрени проекти по програмата е
1 116 000 лева. През 2009 г. чрез одобрените си проекти по тази програма
спортните организации са реализирали 433 прояви, включени в държавния и
международния им спортен календар. Броят на участниците е около 60 000.
Част от тези организации са предоставили спортни услуги за около 6 000
граждани.
Оказана е финансова и организационна помощ за изпълнение на:
програмата „Децата и футболът” на Асоциацията на българските
футболисти, включваща 16 турнира в страната, с участието на 128
отбора с 3 200 деца на възраст до 13 г., финансирана от МФВС с 90 000
лева;
• Програмата за организиране и провеждане на детско-юношески турнири
по футбол - 2009 г. на Българския футболен съюз, включваща общо 13
турнира в страната, в които са участвали 74 отбора с 1 480 деца на
възраст 10-18 г., финансирана от МФВС с 95 000 лева;
• проекта „Научи се да караш ски” на Българска федерация по ски с
участието на 3 300 деца на възраст 8-10 г. от 24 училища в София,
финансирана от МФВС с 621 400 лева от бюджета на министерството за
2008 г.;
• програмата „Спортът е здраве и начин на живот” на Българска асоциация
„Спорт за всички” за организиране и провеждане на национална
кампания с оглед популяризиране на спорта сред децата и младите хора,
финансирана от МФВС с 84 000 лева;
Подпомогнати финансово са проекти и програми на други спортни
организации за дейности и прояви в областта на спорта за учащи и спорта
за всички:
• проект на ЗС на БФС гр. Пловдив за организиране и провеждане на
състезания по футбол през 2009 г. с участието на 36 отбора със 720 деца
и юноши в три турнира. Предоставените средства за изпълнение на
проекта са в размер на 28 800 лева;

•

•
•

програма на Столична община за провеждане на лекоатлетически
маратон за наградите на София. Предоставените средства за изпълнение
на програмата са 5 930 лева;
проект на сдружение „Международен фестивал на планинарския филм” за
популяризиране на спортно-туристически дейности. Предоставените
средства за изпълнение на проекта са 8 500 лева.

Д./ Осъществяване на регионалната политика на МФВС чрез
териториалните структури
• оказани са помощ и съдействие на общински ръководства при изготвянето
на общински програми за развитие и насърчаване на физическото
възпитание и спорта в съответствие със ЗФВС;
• събрана и обобщена е информация от 174 (от общо 264) общински
администрации за разходваните средства от общинските бюджети
през 2008г. за спортни дейности и за спортната им база и
планираните такива за 2009 г. От информацията е видно, че
разходваните средства от общините през 2008 г. за тези дейности са в
размер на 55 297 911 лева, а планираните такива за 2009 г. 66 299 256 лева.
• реализирана е национална програма за честване 17 май, Ден на
българския спорт и професионален празник на работещите в сферата
на спорта, включваща изпълнение на програми на 173 общини за
честване на този празник;
• осъществени са работни срещи с ръководствата на общините домакини на финалите на Ученическите игри 2009г. за създаване на
организационни комитети за провеждане на игрите;
• подпомогната е дирекция „ИПУС” за събиране на информация от
кметове на общини и областни управители във връзка с Публичния
регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален
туризъм;
• оказана е методическа помощ и са проведени работни срещи и
обучения на общински администрации и спортни организации в
страната.
• осъществени са работни срещи с кметове на общини по проблеми,
свързани с развитие на физическото възпитание и спорта в регионите
на страната;
• осъществени са координация и съдействие при организиране и
провеждане на масови спортни прояви в общините, свързани с
национални и регионални празници, юбилейни чествания, бележити
дати и други.
2. Политика в областта на олимпийската подготовка, спорта за високи
постижения и детско-юношеския спорт
•
•

Разработена е Програма за олимпийска подготовка за всички
олимпийски спортове за 2010 г. и формуляр за кандидатстване с
проект от олимпийските спортни федерации;
Разработена е Програма за развитие на спорта за високи
постижения на неолимпийските спортове за 2010 г. и формуляр за
кандидатстване с проект от неолимпийските спортни федерации;

•
•

Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от
Държавната агенция за младежта и спорта за постигнати призови
класирания през 2009 г. и на приложенията към нея;
МФВС участва в разработването на Програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби през 2009 г. в областта на спорта.

Дейности по програмите, свързани с функциите на отделните
структурни звена:
Извършена е процедура по разглеждане и внасяне на предложения от
Експертната комисия по Наредба Н-1 за целесъобразните размери на
средствата за финансово подпомагане през 2009 г. на проектите на спортните
федерации по Програмата за олимпийска подготовка. Одобрени са проектите
и са сключени договори с 14 спортни федерации.
Реализирана е процедура по разглеждане и внасяне на предложения от
Експертната комисия по Наредба Н-1 за целесъобразните размери на
средствата за финансово подпомагане през 2009 г. на проектите на спортните
федерации по Програмата за развитие на спорта за високи постижения.
Одобрени са проектите и са сключени договори с 67 спортни федерации.
Извършена е процедура по разглеждане и внасяне на предложения от
Експертната комисия по Наредба Н-1 за целесъобразните размери на
средствата за финансово подпомагане през 2009 г. на проектите на спортните
федерации за спортно развитие на талантливи деца и юноши. Одобрени са
проектите и са сключени договори с 14 спортни федерации.
Извършена е процедура по разглеждане и внасяне на предложения от
Експертната комисия по Наредба Н-1 за целесъобразните размери на
средствата за финансово подпомагане през 2009 г. на проекти за
провеждането на европейски, световни и други международни първенства на
територията на Република България. Одобрени са 22 проекта.
Издадени и подновени са спортни лицензии на 54 спортни федерации,
вписани в Националния регистър на спортните организации и е направен
отказ за издаване на спортна лицензия на 3 организации. Издадени са
удостоверения на 436 спортни клуба, вписани в Националния регистър на
спортните организации. Вписани са 309 спортни клуба в Националния
регистър на спортните организации, като са актуализирани 98 данни за
спортните федерации и 457 данни за спортните клубове.
Проведени са 12 работни срещи и заседания от Експертната комисия за
олимпийска подготовка за разглеждане на годишните тренировъчни програми
и приемане на етапните и годишните отчети за подготовката и представянето
през сезон 2008/2009 г. на спортистите от проектоолимпийския отбор.
Проведени са ежемесечни работни срещи с ръководствата на българските
спортни федерации за координиране на съвместни дейности от общ интерес,
както и за реализиране на решенията от националната треньорска
конференция, организирана от МФВС във Варна на 26 и 27 септември.
Изготвени са:
• предложение за процентно разпределение за 2009 г. на средствата за
дейност на членуващите в тях спортни клубове по методиката за
оценяване дейността на спортните федерации, развиващи олимпийски
спортове;
• приложения към годишните договори за финансиране от МФВС през 2009
г. на членуващите в тях спортни клубове и даване на становища от

•

•
•

•

•
•
•

Експертната комисия по Наредба Н-1 за тяхното одобряване или
отхвърляне по предложение на 36 спортни федерации;
становища и заповеди за помесечно превеждане на финансови средства
за изпълнението на проектите по Програмата за олимпийска подготовка и
за осигуряване спортните дейности на българските спортни федерации по
Програмата за развитие на спорта за високи постижения, както и на
членуващите в тях спортни клубове;
годишна ранглиста за 2008 г. на организираните спортове в Република
България;
предоставени са становища на дирекция ФУ към годишните финансови
отчети за 2008 г. и към тримесечните финансови отчети за 2009 г. на
спортните федерации за мероприятията, проведени от тях през отчетния
период;
81 годишни договора за 2009 г. и приложенията към тях за размера на
средствата за финансово подпомагане на олимпийската подготовка и за
развитие на спорта за високи постижения на спортните федерации, както
и за дейност на членуващите в тях спортни клубове - съвместно с
дирекция “Административно правно и информационно обслужване” и
дирекция „Финансово стопанска дейност”;
14 договора за 2009 г. и приложенията към тях за размера на средствата
по проектите на спортните федерации по Програмата за спортно развитие
на талантливи деца и юноши;
22 договора за 2009 г. за размера на средствата по проектите на
спортните федерации за провеждане на европейски, световни и други
международни първенства на територията на Република България;
помесечно разпределение на бюджетните средства за 2009 г. на МФВС по
програмите за олимпийска подготовка, спорта за високи постижения и
детско-юношеския спорт.

Координация и взаимодействие със спортните федерации.
Проведени са работни срещи с:
• представители на 14 спортни федерации при определяне размера на
средствата за олимпийска подготовка на спортистите, включени за 2009
г. в списъка на проектоолимпийския отбор;
• представители на 67 спортни федерации при определяне размера на
средствата им за спортно развитие за 2009 г.;
• представители на 14 спортни федерации при определяне размера на
средствата им за спортно развитие на талантливи деца и юноши за 2009
г.;
• осъществен е контрол и е оказана методическа помощ и съдействие на
спортните федерации при провеждане на контролни тренировки по
отделните видове спорт и на състезания от държавния и международния
спортен календар, проведени в страната;
• осъществена е координация с БОК и е подпомогната организацията,
ресурсното осигуряване от ДАМС и участието на българска спортна
делегация на Европейския младежки фестивали по олимпийски зимни
спортове от 14 до 21.02.2009 г. в Полша;
• осъществена е координация с БОК за ресурсно осигуряване от ДАМС
провеждането на ІІ Национален олимпийски фестивал „Да открием новите
олимпийски надежди на България” от 3 до 6 юни в КК „Албена”;

•

осъществена е координация с Министерство на културата и ресурсно
осигуряване от МФВС участието на българска спортна делегация на
Франкофонските игри в гр. Бейрут Ливан.

3. Политика в областта на научното и медицинско осигуряване на
спорта.
За отчетната 2009 г. дейността на дирекцията бе насочена изцяло към
реализиране на целите, приоритетите и задачите, залегнали в Националната
стратегия и Национална програма за развитие на физическото възпитание и
спорта в Република България – 2009 – 2013 г. и Програмата за олимпийската
подготовка.
Научното обезпечаване на състезателите от олимпийските и национални
отбори намира конкретна реализация в изпълнение на комплексна програма
за специализирани изследвания, допинг анализи и физикално възстановяване
на олимпийските и националните състезатели, които са неотменна част от
системата за управление и усъвършенстване на тренировъчния процес.
В някои от тези изследвания са експериментирани и внедрени нови
методики и програми с цел оптимизиране на тренировъчния процес и
подготовката на състезателите от националните и олимпийски отбори.
През 2009 г. са извършени 935 комплексни функционални
изследвания (КФИ) на спортисти от националните отбори и техните
разширени състави, както и на клубни отбори.
Данните за проведените комплексни функционални изследвания по
видове спорт за отчетния период са посочени в Таблица №1.

1.1.09-31.12.09
мъже жени младежи девойки
КФИ КФИ
КФИ
КФИ
Вид спорт
Атлетика
2
1
0
0
Биатлон
20
11
24
30
Бокс
8
0
0
0
Борба кл.стил
17
0
0
0
Борба св.стил
14
7
1
0
Баскетбол
17
0
0
0
Гребане
7
2
46
19
Голф
10
0
0
0
Джудо
5
1
6
3
Кану Каяк
30
11
62
12
Коло шосе
0
1
0
0
Мод.петобой
0
0
7
5
Ориентиране
3
0
3
3
Плуване
14
4
9
7
Синхронно плуване
0
6
0
0
Скокове във вода
0
0
5
1
Самбо
5
4
0
0
Ски бягане
28
23
29
25
Ски алпийци
11
2
23
1
Ски скок
0
0
5
0
Спортна стрелба
7
10
2
2
Триатлон
2
0
12
10
Тенис на корт
11
0
3
3
Футбол клубове
188
0
0
0
Футбол съдии
7
0
0
0
Шорт трек
21
29
17
20
Всичко:
427
112
254
141

Биохимия
брой La La АНКА La
с La APR
ленти Careобщо
течен
2 ш+к
КФИ
3
16
4
44
442
85
8
80
8
17
190
17
16
148
22
17
105
17
45
150
466
7
74
10
10
40
28
15
1030
115 100
1
12
9
25
21
9
34
303
34
6
6
9
69
240
15
105
14
182
37
5
21
10
51
24
1
3
17
611
188 145
7
54
654
13
87
935 596
215
4570
35
Всичко La
4820

Извършени са биохимични изследвания - определяне на лактат в
артериализирана капилярна кръв. Анализирани са 4 820 бр. проби с наш
лактат. Част от изследваните клубни отбори предоставят за изследванията си
собствен лактат, който не е включен в отчета.
Проведени са обсъждания с треньорските ръководства на националните и
клубни отбори на резултатите от КФИ, като е направена оценка на
функционалното състояние и са предадени индивидуални протоколи, графики
(пулсова честота - лактат в хода на натоварването и възстановяването) и
сравнителни таблици.
През отчетния период са апробирани и въведени в експлоатация
портативен спироергометричен апарат, предназначен за теренни изследвания и
стационарен лактатанализатор.
Данните за проведените комплексни функционални изследвания по
видове спорт за периода 01.08.2009 г. до 31.12.2009 г.са посочени в Таблица
№2.

Биохимия
брой La
La
La
с La APR АНКА Careтечен ленти 2 ш+к

1

12

1.8.0931.12.09

Вид спорт
3 Биатлон

дев
ойк
и
мъже жени младежи КФ
КФИ КФИ
КФИ
И
9
6
5
5

Биохимия
брой La
La
с La APR
АНКА
течен ленти
общо
КФИ
25

23

0

213

La
Care2
ш+к
0

13

5
6
7 12
15
21

153

25

8

15 27
28

5

31
36

15

37
8
35

0

Всичко La

101
281

Борба кл.стил
Борба св.стил
Гребане
Кану Каяк
Плуване
Синхронно
плуване
Скокове във
вода
Ски бягане
Ски алпийци
Спортна
стрелба
Тенис на корт
Футбол
клубове

13 44 Шорт трек
35

Всичко:

9
6
7
11
12

0
2
1
10
4

0
1
32
44
0

0
0
12
7
0

9
9
52
72
16

9
9
23
68
17

0
0
0
0
0

100
90
275
713
163

0
0
7
0
0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0
13
7

0
11
1

5
4
5

1
7
0

6
35
13

0
49
8

0
0
0

0
93
94

0
15
0

7
5

10
0

2
3

2
2

21
10

0
5

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0

1

0

0

51

0

8
95

17
68

4
105

5
41

34
309

31
242

0
0

303
2095

13
35

Всичко La

316

2130

За отчетния период са извършени 2988 анализа на 277 бр. допинг
проби, получени от НКДК. Анализите са направени в съответствие с
изискванията на WADA и съобразно процедурите от Списъка на
забранените допинг вещества и методи за 2009 г.
По видове спорт и видове контрол анализираните допинг проби са
изцяло съобразени с плана на НКДК за 2009 г. и са както следва:
Таблица №3
Спорт

Състезателен
допинг контрол

Извън-състезателен
допинг контрол

месец
I-VII

месец
VIIIXII

общо

месец
I-VII

Месец
VIIIXII

Спортни училища

-

-

-

22

5

27

Лека атлетика

23

-

23

20

20

40

Баскетбол

8

-

8

-

-

-

Футбол

28

36

64

-

-

-

Борба-св.стил

-

-

-

11

12

23

Борба-кл.стил

-

-

-

7

7

14

Волейбол

8

-

8

-

-

-

Вдигане тежести

7

-

7

15

4

19

Стрелба с лък

-

6

6

-

-

-

Спортна гимнастика

-

-

-

-

1

1

общо

Кану-каяк

-

19

19

-

-

-

Параолимпийци

-

-

-

-

5

5

Гребане

-

6

6

-

-

-

Биатлон

-

-

-

-

7

7

Общо

74

67

141

75

61

136

11 броя допинг проби не са анализирани поради противоречие с чл.48
т. 6 и т. 7 от Наредбата за допингов контрол при състезателна и тренировъчна
дейност.
Направени
са
допълнително
65
анализа
във
връзка
с
експерименталната работа в отдела за разработване на нови методики за
допинг анализ.
За нуждите на допинг лабораторията бе закупена и въведена в
експлоатация хладилна камера за съхранение на допинг проби.
От началото на 2009 г. до август месец във Възстановителния център са
постъпили заявки за физикално възстановяване на 64 състезатели от 12 вида
спорт, като са извършени 1121 бр. възстановителни процедури.
Най-използваните процедури са подводен масаж - тангентор, ръчен
масаж, сауна и комплексна сауна, а също така и различни процедури с
апарата “Ендомед” в зависимост от вида спорт и тренировъчния период.
Физикалното възстановяване включва сектори по електропроцедури,
водни процедури, апаратен и ръчен масаж, които се извършват по желание на
спортиста или по предписание на лекаря. Целта е отстраняване на умората и
ускоряване на възстановяването, след интензивни физически натоварвания.
От месец август до края на годината се извършваха ремонтни дейности в
сградата за физикално възстановяване, поради което не се провеждаха
възстановителни процедури.
Други дейности:
- изготвен е анализ на дейностите на ведомството във връзка с
подготовката на годишния доклад за 2009 г. на Европейския мониторингов
център за наркотици и наркомании (EMCDDA) относно състоянието на
проблема с наркотиците в Европа и на актуални сравнителни данни за
България;
- изготвен е отчет за първото шестмесечие на 2009 г. във връзка с
изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие по Националната
стратегия за борба с наркотиците;
- изготвен е Доклад за изпълнение на Плана за действие на
Националната стратегия за борба с наркотиците за периода 2003 - 2008 г;
- изготвен е материал във връзка с разработване на Концепция за
развитието на спортните училища;
- становище и участие в Експертния съвет по олимпийска подготовка;
- участие в две заседания на междуведомствената работна група по
изработване на нова Стратегия за борба с наркотиците;

- участие в заседание на междуведомствената работна група по
подготовка на Доклада за 2008 г. по проблемите с употребата на наркотици;
- участие в две заседания на НКДК;
- участие в работата на различни междуведомствени работни групи по
проблемите на алкохола, тютюнопушенето и борбата с наркотиците;
- консултиране на спортни лекари от федерации относно новите
забранени вещества за 2009 на WADA;
- участие в международен симпозиум по Допинг анализ в гр. Кьолн на
един експерт от отдела и др.
4. Инвестиционна
съоръжения.

политика

и

управление

на

спортни

обекти

и

Реализирана е чрез бюджетната програма “Спортни обекти и
съоръжения”.
Основен приоритет е обновяването, реконструкцията и модернизация на
спортните обекти и съоръжения съобразно изискванията на съответните
международни нормативи и създаването на условия за достъп до тях на
хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).
В началото на декември стартираха реалните дейности по изграждането
на новата многофункционална спортна зала в София. Всички съоръжения и
сгради на терена са съборени и изчистени, а водопроводите, електрическото
захранване и каналите, минавали през обекта, са изнесени извън неговата
територия. Приключени са всички съгласувателни процедури със Софийска
вода, ЧЕЗ, зелените системи, противопожарната служба и други. Реализирани
са процедурите по ЗОП съгласно графика за извършване на дейности по
подготовката на документите за проектиране и изграждане на залата. Фирма
“ММВ – Инженеринг” спечели конкурса за възлагане на обществена поръчка с
предмет “Строителен надзор при проектиране, строителство и въвеждане в
експлоатация на многофункционалната спортна зала”.
В ход е подготовката на документация за реконструкция и оборудване
на лаборатория за допинг контрол, лаборатория за научно-приложна дейност
и подготовка на олимпийските състезатели, както и информационен център.
Основните усилия на администрацията са насочени към запазване на
функционалното предназначение на съществуващите спортни обекти и
съоръжения, осигуряване на инвестиционни ресурси и потенциал за
модернизацията на общинските и държавни обекти. Като задължително
условие за изпълнението на тези задачи през отчетния период МФВС
активизира усилията за създаване и актуализиране на данните, свързани с
изготвянето на Публичен регистър за категоризация на спортните обекти и
обектите за социален туризъм. Актуализирани са и данните на регистъра за
спортните площадки и физкултурните салони на училищата в Република
България, кандидатстващи за финансиране на строително-ремонтни дейности.
През отчетния период са извършени дейности, подпомагащи министъра
на физическото възпитание и спорта за упражняване правата на държавата
като собственик на капитала първоначално на две търговски дружества СБАЛТОСМ – ЕАД и НСБ – ЕАД. С разпореждане № 4 от 23.09.2009 г. на
Министерски съвет от МОМН в МФВС са прехвърлени още две дружества –
“Академика спорт” – ЕАД и “Академика – 2000”- ЕАД. Изготвени са нови
вътрешни правила за управление на търговските дружества от системата на
МФВС и са създадени досиета на четири от тях.

През 2009 г. е провеждан инвеститорски контрол на започнатото
строителство по обекти, предоставени за управление на МФВС. Изготвена е
инвестиционна програма за финансиране на обекти с национално значение,
определени в ЗФВС до 2013 г. Събрана е информация за категоризиране на
спортните обекти и съоръжения на територията на страната.
Открити са общо 8 процедури за възлагане на обществени поръчки, 5 от
които са с възложител ДАМС, а 3 с възложител МФВС. 4 от процедурите са
открити по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и 4
са открити по реда на Закона за обществените поръчки. Една от проведените
процедури е прекратена поради това, че само една оферта отговаря на
предварително обявените условия от възложителя, а две от процедурите са
обжалвани, като е поискана временна мярка “спиране”. Пет от проведените
процедури са възложени и са сключени договори с определените за
изпълнители участници, 1 процедура е в процес на разглеждане, оценка на
офертите и класиране на участниците.
Проведени са процедури по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за
възлагане на малки обществени поръчки, в резултат на което са сключени 12
договора, 1 от които по ОПАК. През отчетния период са сключени още 5
договора по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки за абонаментна поддръжка на асансьорни и часовникови
уредби, пожароизвестителна инсталация и охрана на обекти на МФВС със
средства на изпълнителя, както и за абонамент на периодични печатни
издания. Към настоящия момент са изготвени проекти на документации за
откриване на още две процедури по реда на ЗОП.
Проверени са постъпилите 121 броя проекти с искания за финансово
подпомагане по Наредба № Н-1. Финансирани са 20 обекта на спортни
клубове и общини по тази наредба за ремонт и реконструкция на спортни
обекти и съоръжения на стойност 2 411 000 лева. През цялата година са
осъществявани контрол и приемане на извършените строително-ремонтни
дейности на спортни обекти и съоръжения, финансирани по Наредба № Н-1.
Изготвен е доклад за усвоените целеви средства за реконструкция на
високопланинските туристически обекти през 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009
г. Изготвени са договори за обслужване, абонамент и отдаване под наем.
Подготвен е индивидуален административен акт за издаване на
разрешение за използване на спортни обекти съгласно Наредбата за
сигурността на спортните обекти преди, по време и след провеждане на
спортни мероприятия. Контролирани и приети са строително-ремонтните
работи на обекти, предоставени за управление на МВФС.
5. Политика по отношение на младите хора
Тази политика е реализирана през периода януари - юни 2009 от Главна
дирекция „Политика за младежта” на ДАМС и от Националния център
“Европейски младежки програми и инициативи”.
Главна дирекция „Политика за младежта” на ДАМС организира 14
публични дискусии в областни градове на страната в рамките на
Националната консултация за изработване на проект на Национална
стратегия за развитие на младежта 2009 – 2018 г. Изготвено бе техническо
задание за създаване на проект на стратегия и стартиране на процедура за
възлагане на малка обществена поръчка за изготвяне на документа.
Направена е социална оценка по предложените приоритети в проекта на
Националната стратегия за развитие на младежта.

Изготвено е техническо задание за възлагане на малка обществена
поръчка за изработване на социологическо изследване по Годишен доклад за
младежта за 2008 година. Организирано е първо заседание на
Междуведомствен експертен съвет за изготвяне на Годишен доклад за
младежта за 2008 г. и са попълнени въпросници на Европейката комисия за
младежката политика в България.
През отчетния период са открити нови младежки информационноконсултантски центрове /МИКЦ/ в градовете Стара Загора, Варна и Пловдив,
финансирани в края на 2008 г. Разработени са указания за кандидатстване по
Програмата за младежки дейности 2008-2010 г. и е стартирала процедура за
набиране на проектни предложения за 2009 г. по тази програма. Извършени
са мониторинг и контрол на дейностите по проектите на програмите ПМД и
МИКЦ в регионите на страната и са проведени консултации за
неправителствени организации от страната, желаещи да кандидатстват по
програмите на ДАМС. Проведено е
обучение за работа по портала на
Националния център за младежка информация www. mikc.bg ( бутона „Европа
и младите”) и разширението на регистъра за младежки организации –
Национална информационна система за младежта.
Организирано е работно посещение на представител на отдел „Младеж”
в Европейската комисия и е представена дейността на дирекцията и
младежката политика в България. Организирано е честването на 12 август –
Международен ден на младежта, и е изработен нов младежки портал http://12aug.youthbg.net/node по този повод. Изготвено е разширението на
регистъра на младежките
организации
Национална информационна
система за младежта ( 1 145 младежки неправителствени организации,
регистрирани в системата).
Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” е
създаден с ПМС № 99/03. 05. 2007 г., изменено с ПМС 145/24. 06. 2008 г.
През първото шестмесечие по програма „Младежта в действие” са
подадени общо 260 проекта, от които одобрени са 107 проекта.
• по дейност А 1.1 – Младежки обмени са одобрени 31 проекта на стойност
313 564 евро;
• по дейност А 1.2 – Младежки инициативи са одобрени 31 проекта на
стойност 152 183 евро;
• по дейност А 1.3 – Проекти за демократично гражданство са одобрени 4
проекта на стойност 83 296, 30 евро;
• по дейност А 2 – Европейска доброволческа служба са одобрени 19
проекта на стойност 210 376 евро;
• по дейност А 3.1 - Сътрудничество с държавите, граничещи с ЕС, са
одобрени 8 на стойност 138 809 евро;
• по дейност А 4.3 - Обучение на младежки работници и работа в мрежа са
одобрени 9 проекта на стойност 143 054 евро;
• по дейност А 5.1 - Срещи между младите хора и отговорните за младежката
политика са одобрени 4 проекта на стойност 83 452 евро.
През същия период са изготвени общо 586 броя становища по проекти,
като:
• разглеждане на новопостъпили проекти – 260 бр., за трите крайни срока;
• разглеждане на крайни отчети – от експерт и ККО – 211 бр.;
• становища по завеждане на съдебни дела – 15 бр.;

•

писмени становища по различни текущи проекти и казуси в т.ч.
международни и национални – 100 бр.
Проведени са общо 22 бр. кампании, свързани с програма “Младежта в
действие”, сред които медийни кампании, медийна интернет кампания за
европейските избори и кръгла маса, различни участия във форуми на други
институции и организации.
Извършени са общо 20 бр обучения за доброволци /predep, onarrivdl,
midterm, evaluation/, финансови семинари, тренинг за нови оценители,
обучения за млади лидери за европейски избори. Повишена е активността на
Евродеск мрежата, като са включени две нови Евродеск точки и е извършена
една среща за оценка.
Извършени са наблюдения и контрол на общо 244 бр. проекти от
проверка на място от експерти на НЦЕМПИ, мониторинг и одитни проверки от
международно и национално ниво.
Издадени са общо 12 бр. информационни и рекламни материали, като
брошури, стикери, “Експрес” и др.
6. Публичност и политика на отворените врати.
През целия отчетен период дирекция НИЦ осъществява връзката с
националните и регионалните медии, международната, протоколната и
информационната дейност на МФВС в съответствие с държавната политика в
областта на физическото възпитание и спорта.
Обществеността бе информирана за над 90 работни срещи и събития с
участието на министър Свилен Нейков и неговия екип. 97
прессъобщения са подготвени и изпратени на националните медии от
създаването на МФВС. Съобщенията са публикувани на Интернет страницата
на министерството.
Написани са над 200 поздравителни адреса до спортисти, политици и
други публични личности у нас, както и по повод различни спортни събития и
годишнини.
От началото на август 2009 г. дирекция НИЦ организира
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пресконференции на министър Свилен Нейков и неговия екип:
• на 4 август - за представяне екипа на министър Свилен Нейков;
• на 14 август - по повод инспектиране
строежа на новата
многофункционална спортна зала в София;
• на 24 август – за участието на български спортисти в Олимпийските игри
за глухи в Тайпе;
• на 9 септември - за представяне новите ръководства на Националната
спортна база и на Българския спортен тотализатор;
• на 15 септември - по повод Европейския шампионат по мотокрос на
полигон “Горна Росица” и обявяването на българските полигони за трасета
№ 1 в света;
• на 23 септември - за домакинството на България на кръг от Световния рали
шампионат;
• на 8 октомври – пресконференция на министрите Свилен Нейков и
Йорданка Фандъкова в МФВС по повод преминаването на дружествата
“Академика 2000” и “Академика – спорт”
от образователното към
спортното министерство;

•
•
•
•
•
•

на 14 октомври – зам.-министър доц. Лазар Каменов участва в
пресконференция по повод възстановяването на женския баскетболен клуб
“Академик” – София;
на 15 – 16 октомври в гр. Хисаря – работна среща на ръководния екип на
МФВС с представители на националните медии;
на 19 октомври - пресконференция на Петър Божилов – изпълнителен
директор на Национална спортна база, за състоянието на спортните
обекти, включени в капитала на дружеството;
на 10 ноември – пресконференция за отчитане дейността на МФВС през
първите 100 дни от началото на мандата;
на 19 ноември – зам.-министър доц. Лазар Каменов участва в
пресконференция за награждаване на състезателите по самбо за успехите
им на световното първенство в Солун;
на 27 ноември – МФВС и МЗ организираха пресконференция в сградата на
Спортната палата по повод демонстративния футболен мач, част от
Националната АНТИ СПИН кампания.

Публични събития с участието на министър Свилен Нейков,
организирани от и със съдействието на дирекция НИЦ:
• реализирана е национална програма за честване 17 май - Ден на
българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на
спорта, включваща изпълнение на програми на 173 общини за честване на
празника;
• 26 и 27 септември – МФВС организира Национална конференция на
спортно-педагогическите кадри в България, в която участваха над 150
треньори от цялата страна и преподаватели от НСА “Васил Левски”. На
конференцията министър Свилен Нейков получи подкрепата на треньорите
за реализиране приоритетите на правителството в областта на спорта;
• 29 ноември – министър Свилен Нейков инициира и участва в
демонстративен футболен мач между популярни личности и журналисти,
част от Националната АНТИ СТИН кампания, посветена на 1 декември –
Международен ден за борба със СПИН. Във футболната среща участваха
още
министър-председателят
Бойко
Борисов
и
министърът
на
здравеопазването Божидар Нанев;
• 3 декември – министър Свилен Нейков прие хора с увреждания по повод
обявения Ден на отворените врати, посветен на Деня на хората с
увреждания;
• 15 декември – министър Нейков и членовете на политическия кабинет
наградиха с плакети на официална церемония в МФВС 10-те най-добри
ученици от СУ “Ген. Владимир Стойчев” със спортни постижения през 2009
г.;
• 16 декември – на официална церемония в Музея на спорта министър
Нейков награди двукратния олимпийски шампион Боян Радев за цялостния
му принос към българския спорт. На същата церемония министърът връчи
плакети на МФВС на 6-те ветерани спортисти, извоювали за България общо
11 медала на Световните игри за ветерани в Сидни през тази година;
• 22 декември – ръководствата на МФВС и на БСТ връчиха годишните
награди за спортните постижения на българските шампиони и медалисти
през 2009 г.

По линия на международната дейност беше организирано участието на
спортния министър Свилен Нейков в следните срещи и събития:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в Световното първенство по гребане в Познан, Полша /август/;
среща в София с Дейвид Ричардсън – президент на Европейската
професионална футболна лига и президент на Висшата лига на Англия /20
август/;
участие на министър Свилен Нейков и Каролина Зографова в състава на
официална правителствена делегация за Европейското първенство по
волейбол в гр. Измир, Турция /септември/;
участие на зам.-министър Иван Ценов в 21-те Летни олимпийски игри за
глухи в гр. Тайпе, Тайван, и в Европейското първенство по баскетбол за
мъже в гр. Вроцлав, Полша /септември/;
участие при награждаването на световния шампионат по мотокрос в Италия,
където министър Нейков получи награда за избора на Севлиево и Троян за
организатори и трасета № 1 в мотокроса за класовете МХ1/МХ2 и МХ3 /3 и 4
октомври/;
участие на министър Нейков в конференция на страните членки на ООН и
ЮНЕСКО по Международната конвенция срещу допинга в спорта и среща с
новоизбрания генерален директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова /25 – 26
октомври/;
участие на официална делегация начело с Лазар Каменов - зам.-министър на
физическото възпитание и спорта, в среща на спортните директори на
страните от ЕС в Стокхолм, Швеция /октомври/;
участие на българска спортна делегация в Игрите на Франкофонията в
Бейрут, Ливан /октомври/;
участие на Каролина Зографова – началник на политическия кабинет, и
Горяна Тодева – парламентарен секретар, в VІІІ конференция „Европейските
жени и спорта” /октомври/;
среща на министър Нейков в МФВС с Тео ван Сегелен – генерален секретар
на Световната организация на професионалните футболисти, за развитието
на футбола в България и оптимизирането на работата с подрастващите;
среща на министър Нейков с Жак Дюпре – президент на Европейската тенис
асоциация и вицепрезидент на международната федерация /17 ноември/;
домакинска среща с президента на ФИА Жан Тод /20 ноември/;
домакинска среща с легендарния футболист и треньор Франц Бекенбауер и с
генералния секретар на Германския футболен съюз Хорс Шмид /20
ноември/;
участие на зам.-министър Иван Ценов в заключителна конференция по
проекта на ЕС “Спорт: Бъдеще” /ноември/;
подписване в Министерски съвет, в присъствието на премиера Бойко
Борисов, на договора за провеждане в София на мача Топалов – Ананд за
световната титла по шахмат /16 декември/;
участие на експерти от МФВС в Генералната асамблея на Международния
параолимпийски комитет, в откриването на Световното първенство по лека
атлетика, в Генералната конференция на Международната спортна
организация на спортистите с ампутации и инвалидни колички,
Мониторинговата група към Конвенцията срещу употребата на допинг в
спорта на Съвета на Европа в Страсбург, в среща на Административния
комитет на Черноморските игри в гр. Констанца, Румъния.

Организирани бяха 7 официални срещи на министър Свилен Нейков с
посланиците на Франция, Великобритания, Япония, Гърция, Румъния, Русия и
Унгария.
Посочените политики и програми се реализират със съдействието
на дирекциите “Административно и правно обслужване” и “Финансово
управление”.
ІІІ. ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
УТВЪРДЕНИТЕ И РЕАЛИЗИРАНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МФВС ЗА
2009 г.
Отчетните данни в този раздел са представени на база налична
финансова информация за общия размер на извършените разходи и
предоставени трансфери през 2009 г. по бюджета на Държавната агенция за
младежта и спорта и на Министерство на физическото възпитание и спорта,
като правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта.
Към 31.12.2009 г. общият размер на отчетените консолидирани разходи
по програмния бюджет на Министерство на физическото възпитание и спорта
възлизат на 54 958 хил. лв., в това число от бюджетни средства 27 708 хил.
лв. и 27 250 хил. лв. от набирателната сметка с източник на финансиране
постъпления от Българския спортен тотализатор, съгласно чл. 59б и чл. 57б от
Закона за физическо възпитание и спорт и в съответствие с Наредба № Н-1 от
2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни
дейности. Разпределението на разходите по програми е както следва:
Програма „Младите в действие” - 3 393 хил. лв. в т.ч.:
1.Ведомствени разходи – 1 037 хил. лева от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 359 хил. лв.
• за текуща издръжка (програма Младежко развитие за
предоставяне на обучение и издръжка на регионални експерти,
разходи за Младежки дейности и Младежки информационно консултантски услуги, провеждане на национални младежки
кампании и Национален форум „БГ Младеж”, разходи за
Комуникационна стратегия на Р България за ЕС и издръжка на
Национален център „Европейски младежки програми и
инициативи” за първите седем месеца на годината) – 678 хил.
лв.
2. Администрирани разходи – 2 356 хил. лв. от тях:
• Субсидии по договори за: финансиране на проекти по програма
на ЕС „Младежта в действие 2007 - 2013” - 1 888 хил. лв.,
проекти по „Младежки- информационно консултантски услуги” и
„Младежки дейности” – 305 хил. лв. - общо субсидии 2 193 хил.
лв.
• Предоставени трансфери на бюджетни организации и общини по
проекти за младежки дейности – 163 хил. лв.

Програма „Спорт за учащи и спорт за всички” - 5 464 хил. лв.,
в т. ч.:
1.Ведомствени разходи – 2 291 хил. лв., от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки (в т.ч. заплати и
полагащите се осигуровки на персонала на Спортно училище
„Генерал Владимир Стойчев”) – 1 646 хил. лв.
• за текуща издръжка (организиране и провеждане на обучение
за повишаване на квалификацията на кадрите, обезпечаване на
учебно тренировъчна и спортно – подготвителна дейност на
учениците в спортните училища, издръжка офиси в областите и
разработване на политика по отношение на спорта за учащи и
спорта за всички) – 529 хил. лв.
• капиталови разходи - отчетени разходи по бюджета на Спортно
училище „Генерал Владимир Стойчев” за основен ремонт на
дълготрайни материални активи - 116 хил. лв.
2. Администрирани разходи – 3 173 хил. лв. от тях:
• Субсидии по договори за организиране и провеждане на
Ученически игри в общообразователните училища и за деца с
увреждания в специалните училища, програма „Научи се да
плуваш”, програма „Спорт за децата в свободното време”,
финансово реализиране на проекти и програми за спорт за
всички и спорт за деца в неравностойно положение и хора с
увреждания – 1 962 хил. лв.
• Предоставени трансфери на бюджетни организации и общини –
6 хил. лв.
• Субсидии по договори за финансово подпомагане дейността на
многоспортови федерации и по програма „Спорт за децата в
свободното време”– набирателна сметка – 1 205 хил. лв.
Програма „Олимпийска подготовка” - 10 563 хил. лв., в т. ч. :
1. Ведомствени разходи – 96 хил. лева от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 94 хил. лв.
• за текуща издръжка – 2 хил. лв.
2. Администрирани разходи – 10 467 хил. лв. от тях:
• Субсидии по договори със спортни организации за подготовка на
проектоолимпийския отбор и звеното за олимпийска подготовка;
финансово осигуряване участието на българските делегации на
Параолимпийски игри за глухи Тайпе 2009 и Зимни олимпийски
игри Ванкувър 2010 – 6 149 хил. лв.
• Субсидии по договори със спортни организации за олимпийска
подготовка – набирателна сметка – 4 318 хил. лв.
Програма „Спорт за високи постижения” - 27 898 хил. лв., в т. ч. :
1. Ведомствени разходи – 906 хил. лв. от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 394 хил. лв.
• за текуща издръжка (организиране и провеждане на обучение
за повишаване на квалификацията на кадрите, издръжка на
дейността, участие на първенства на Югоизточна Европа и
Черноморския регион, дейности на Националната комисия за

допингов контрол, функционални изследвания и психологичен
анализ, физикално възстановяване и научно и медицинско
осигуряване, членски внос) – 413 хил. лв.
• капиталови разходи – 99 хил. лв.
2. Администрирани разходи – 26 992 хил. лв., от тях:
• Субсидии по договори за европейски младежки фестивали, за
финансово подпомагане лечение на спортисти и други спортни
дейности, домакинства на международни спортни състезания и
първенства от международния спортен календар – 4 890 хил. лв.
• Субсидии за осъществяване на болнична помощ по договор със
СБАЛТОСМ – 167 хил. лв.
• Награди за стимулиране на спортисти и треньори - 716 хил. лв.
• Субсидии по договори за финансово подпомагане дейността на
български спортни федерации и спортни клубове; домакинства
на международни спортни състезания и първенства от
международния спортен календар – набирателна сметка – 19
509 хил. лв.
• Премии за олимпийски шампиони, прекратили активна
състезателна дейност – набирателна сметка - 1 710 хил. лв.
Програма „Детско- юношески спорт” - 1 128 хил. лв., в т. ч.:
1. Ведомствени разходи – 29 хил. лева от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 29 хил. лв.
• за текуща издръжка (командировки) – 0,1 хил. лв.
2. Администрирани разходи – 1 099 хил. лв. от тях:
• Субсидии по договори в изпълнение на Националната програма
за развитие на физическото възпитание и спорта в Р България –
849 хил. лв.
• Стипендии на деца с изявени дарби и по програма за спортно
развитие на талантливи деца и юноши – 250 хил. лв.
Програма „Спортни обекти и съоръжения” - 4 884 хил. лв., в т. ч. :
1. Ведомствени разходи – 1 471 хил. лева от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 260 хил. лв.
• за текуща издръжка (разработване на политика по отношение
на спортните обекти и съоръжения, стопанисване и управление
на предоставените на ДАМС спортни обекти и съоръжения,
проверки
и контрол за целесъобразното изразходване на
отпуснатите средства за ремонт и реконструкция, членски внос
за участие в нетърговски организации и дейности) – 675 хил.
лв.
• капиталови разходи – 536 хил. лв.
2. Администрирани разходи – 3 413 хил. лв. от тях:
• Субсидии по договор за изграждане, поддържане и ремонт на
високопланински туристически обекти – 850 хил. лв.
• Предоставени трансфери на общини за реконструкция и
модернизация на спортни обекти и съоръжения – 965 хил. лв.
• Капиталови трансфери по договор за изграждане, поддържане и
ремонт на високопланински туристически обекти – 1 090 хил.
лв.

•

Субсидии по договори за финансово подпомагане реконструкция
и модернизация на спортни обекти и съоръжения набирателна сметка – 508 хил. лв.

Програма
„Изграждане
на
високоефективен
капацитет
за
внедряване на програмно – проектния подход в системата на
младежта и спорта” - 277 хил. лв., в т. ч. :
1. Ведомствени разходи – 277 хил. лв. от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 144 хил. лв.
• текуща издръжка (международен обмен, превод и издаване на
специализирани материали в областта на младежта и спорта,
реализиране на проект „Искам да бъда”, подписване на
международни споразумения за сътрудничество, обучение на
служители, членски внос за CONFEJES и ICSSPE, дейности в
изпълнение на национална програма на Р България в
междуправителствени дейности на Съвета на Европа през 2009
г.) - 133 хил. лв.
Програма „Администрация” - 1 351 хил. лв. в т. ч. :
1. Ведомствени разходи – 1 351 хил. лева от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 907 хил. лв.
• за текуща издръжка - разходи за услуги и дейности, които
подпомагат изпълнението на останалите програми – 439 хил.
лв.
• капиталови разходи – 5 хил. лв.
Изпълнението на разходите и предоставените трансфери на
бюджетни организации и общини на обща стойност 27 708 хил. лв. с
източник на финансиране бюджетни средства (субсидия, собствени
приходи и получени трансфери) е както следва:
1. Левови бюджетни сметки – 25 111 хил. лв. от тях :
• възнаграждения на персонала и осигуровки – 3 775 хил. лв.
• текуща издръжка и членски внос към нетърговски организации
и дейности – 2 381 хил. лв.
• награди за стимулиране на спортисти и треньори - 716 хил. лв.
• стипендии по програма за спортно развитие на талантливи деца
и юноши и по програма за мерките за закрила на деца с изявени
дарби през 2008 г. - 250 хил. лв.
• субсидии на организации с нестопанска цел по сключени
договори за спортна дейност и олимпийска подготовка; за
домакинства на международни спортни състезания; по програми
и проекти в областта на младежките дейности, спорта за високи
постижения и спорта за учащи, и спорта за всички - 15 005
хил. лв.
• субсидии за осъществяване на болнична помощ по договор със
СБАЛТОСМ – 167 хил. лв.
• предоставени трансфери на бюджетни организации и общини –
971 хил. лв.
• капиталови разходи – 756 хил. лв.

•

капиталови трансфери по договори за изграждане, поддържане
и ремонт на високопланински туристически обекти - 1 090 хил.
лв.

2. Валутни бюджетни сметки с източник на финансиране
безвъзмездно получени суми в изпълнение на Грантово Споразумение №
2009-0361/001-001, подписано с Европейската комисия за оперативно
изпълнение през 2009 г. на програма „Младежта в действие” 2007-2013 г. – 2
597 хил. лв., от тях:
• други възнаграждения на персонала и осигуровки – 58 хил. лв.
• текуща издръжка – 488 хил. лв.
• субсидии на организации с
нестопанска цел по сключени
договори за финансово подпомагане на програми и проекти в
областта на младежките дейности - 1 888 хил. лв.
• предоставени трансфери на бюджетни организации и общини –
163 хил. лв.
ІV. ИНСПЕКТОРАТ
Надзорът
върху
дейността
на
спортните
организации
и
на
администрацията се осъществява от Инспектората на МФВС. През 2009 г. са
извършени проверки на български спортни организации и техните редовни
членове- спортни клубове, получили целеви финансови средства по договор и
притежаващи спортна лицензия, да предлагат публично спортни услуги.
През 2009 г. са реализирани общо 51 проверки за осъществяване на
текущ и последващ контрол върху дейността на МФВС и на спортни
организации, както и по сигнали, жалби, писма и др.
Видове проверки:
А./ планови проверки – 5 бр.:
• на Българската федерация по бейзбол;
• на УФК “Ботев – 57 СУ” – гр. София;
• на Българската федерация по тенис;
• на дирекция “Научно и медицинско осигуряване” в МФВС;
• на дирекция “Връзки с обществеността” в ДАМС
Б./ извънпланови проверки – 4 бр.:
• проверка по постъпили сигнали с вх. №03-00-5/16.01.2009г. и №04-197/02.02.2009г., съдържащи твърдения за наличие на конфликт на интереси
при изпълнение на задълженията по служба от държавния служител Галина
Чернева, директор на дирекция АПИО в ДАМС, и в изпълнение на Заповед
№РД-09-77/16.02.2009г.;
• проверка за законосъобразност и целесъобразност на извършените текущи
и основни ремонти на обектите: Спортна палата, Център “Спорт и здраве“
/сгради и помещения/, ползвани от дирекция “НМО”, и СУ “Ген. Вл.
Стойчев”, гр. София, предложени за проверка с докладна записка вх.№2300-54/5/27.08.2009г. от директора на дирекция “Инвестиционна политика и
управление на собствеността“ /ИПУС/ - бивша дирекция “Държавна
собственост” в ДАМС и в изпълнение на Заповед №РД-09-52/25.09.2009г.
• проверка по изпълнението на договорните отношения между ДАМС/МФВС и
наемателя “Вени 2000” ООД, съгласно сключен договор № 23-00168/23.08.2007г. между двете страни;

•

проверка на Българската федерация по вдигане на тежести за
целесъобразно и законосъобразно разходване на финансови средства,
преведени от ДАМС/МФВС за периода от 01.01.2007г. до 01.09.2009г.,
както и на документите за организационното им състояние.
В./ проверки по сигнали, писма, заявления и жалби на граждани и
организации – 42 бр.
Констатирани нарушения – 57 бр.
Направени препоръки – 56 бр.
Препоръките
са свързани с актуализиране и утвърждаване на
собствените им нормативни документи в съответствие с изискванията на ЗФВС
и ППЗФВС; спазване на реда за организиране на текущо счетоводно отчитане,
определен от Закона за счетоводството, представяне на разходнооправдателни документи за извършени разходи или възстановяване на сумите
в МФВС; възстановяване на научно-изследователската и научно-приложна
дейност в областта на спорта за оказване на необходимата помощ на
треньорските ръководства и ръководствата на лицензираните спортни
организации в олимпийската подготовка на отборите и състезателите по
отделните видове спорт.
Е./ последващ контрол за изпълнение на препоръките, направени при
извършване на проверките;
С извършването на цялостни проверки на спортни организации,
получили финансово подпомагане от МФВС, се цели осъществяване на
контрол върху разходването на финансовите средства по предназначение и
намаляване на риска от непостигане на поставените цели в областта на
спорта.
VІ. ОБЩИ ДЕЙНОСТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА В МФВС
За повишаване на административния капацитет служители на МФВС
участваха в различни обучения и специализирани семинари, както и в
междуведомствени работни групи за изработване на национални стратегии и
национални програми по проблеми, свързани с дейността на министерството.

