ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2012 г.
Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спорта

1
Цели за 2012 г.

2
Стратегичес
ки цели

3
Стратегиче
ски
документ

СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
1. Реализиране
1. Завоюване Национална
на проекти по
на призови
стратегия за
програмите на
класирания
развитие на
МФВС за
на ОИ –
физическо олимпийска
Лондон’2012, то
подготовка и за
чрез
възпитание
развитие на
определяне
и спорта в
спорта за високи на Държавен РБ 2012постижения.
олимпийски
2022 г.
отбор и
създаване на Програма за
олимпийска
максимално
подготовка
добри
условия за
Програма за
пълноценна
подготовка на развитие на
спорта за
спортистите.
високи
постижения

4
Дейности

5
Срок

6
Очакван
/месец през резултат
2012 г./

1. Изготвяне февруари
и сключване
на годишни
договори и на
приложенията към тях за
размера на
средствата за
финансово
подпомагане
на
одобрените
проекти на
спортните
федерации
по
програмите
на МФВС.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

1.Провежда не на
високоефек тивен
тренировъчен
процес и
успешно
представяне
на
спортистите
на ОИ –
Лондон’2012,
световни и
европейски
първенства.

Индикатор за
целево
състояние
100 %
реализирани
проекти по
програмите

2.Планомерно развитие
на
селектираните млади,
перспективни
спортисти с
цел
изграждане
на
олимпийски
резерв.

3. Създаване
на
предпоставки
и условия за
масовизиране на
заниманията
със спорт в
различните
възрастови
групи при
неолимпий ските
спортове.

2.Подпомага - постоянен
не с
финансови
средства
изпълнението
на
постоянен
одобрените
проекти за
2012 г. по
програмите
на МФВС.
постоянен

3.Провежда не на
перманентен
контрол за
изпълнението
на
дейностите
по проектите
на спортните
федерации
по
програмите
на МФВС.

2. Развитие
на
потенциала
на младите
спортисти,
постигане на
високи
спортни
резултати и
успешно
представяне
на МОИ –
Инсбрук’2012,
световни и
европейски
първенства.
3. Силен
социален
ефект
предвид
факта, че
примерът на
добрите
спортисти и
отразяването
на
постижения
им увличат в
занимания
със спорт
голяма част
от
населението
– особено

100 %
реализирани
наблюдения

100 %
изготвени
анализи за
представянето
на спортистите

2. Реализиране
на проекти за
провеждане на
европейски,
световни и други

4.Осъщест вяване на
контрол по
реализиране
на
дейностите и
изпълнение
на
поставените
цели в
одобрените
проекти по
програмите.
5.Подпома –
гане и
координация
с БОК на
организацията,
ресурсното
осигуряване
и участието
на
българските
спортни
делегации на
ОИ и ПОИ
Лондон’2012.

4. Изготвяне
на анализи за
изпълнение
на
поставените
в проектите
цели за
класиране на
спортистите
на ОИ –
Лондон’2012,
МОИ –
Инсбрук’2012,
световни и
европейски
първенства.

децата и
младежите.
4. Ясни
параметри,
по-добра
ефективност
и
целесъобразност при
разходване
на
средствата.

100 %
изготвяне на
становища по
отчетите на
спортните
федерации

1. Издигане
авторитета
на Република
България и
създаване на

1.Подпомага - постоянен
не с
финансови
средства
изпълнението

1.Провежда не на
европейски,
световни и
други

100 %
реализирани
проекти за
домакинства

международни
първенства на
територията на
Република
България.

условия за
реализация
на
българските
спортисти.

на
одобрените
проекти за
2012 г. на
спортните
федерации
за
провеждане
на световни и
европейски
първенства и
други
международн
и прояви на
територията
на Република
България.

3. Водене на
национален
регистър на
лицензираните
спортни
организации и на
членуващите в
тях спортни
клубове.

1.Поддържа не на
информацион
на система с
актуална
база-данни
на
лицензираните спортни
организации
и
членуващите
в тях спортни
клубове.

1.Лицензира не и/или
подновавяне
на спортните
лицензии на
спортните
федерации.
2. Издаване
на
удостовере ния за лиценз
и вписване в
националния
регистър.
3. Вписване
или

международ ни
първенства
на високо
организацион
но ниво.
2.Популяризи
ране на
природните и
туристически
те
забележител
ности на
България.

постоянен
постоянен

постоянен

1. Наличие на
публичен
регистър с
актуални
данни за
ползване от
потребителите.

100 %

100 %

постоянен
постоянен
100 %

заличаване
на спортни
клубове по
предложение
на
лицензираните спортни
организации.
4. Издаване
удостовере ния за
вписване на
спортни
клубове.
5. Актуализиране на
данни в
националния
регистър.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
1.Разработване Осигуряване
Програма на 1.1.Участие в
на предложения на оптимални правителст- работни групи
за програмни
условия и
вото за
за изготвяне
документи и
възможности европейско- на
проекти за
за
то развитие предложение
нормативни
практикуване на България за нов ЗФВС и
актове(или
на спорт за
2009-2013 г.; разработване
тяхната промяна), всички
Национална на Национална
свързани с
стратегия за програма за
физическото
РФВС в
РФВС за
възпитание,
периода 2012Република
спорта в
България
2014 г.
свободното време
2012-2022 г.
с оглед

100 %

100 %
нанесени
данни

1.1.Разработване на
дългосрочна
политика по
отношение на
спорта за
всички

осигуряване на
условия за
практикуване на
спорт, изява и
реализиране на
лични спортни
резултати.

1.2.Изготвяне
на
предложения
за изменение
и допълнение
на нормативни
актове
в
областта
на
спорта
за
всички
1.3.Актуализи ране
на
програми
на
МФВС
за
спорт
в
свободното
време”

1.2.Изготвени
предложения
за изменение
и допълнение
на
нормативни
актове в
областта на
спорта за
всички
1.3.Разширяване на
обхвата в
териториален
и времеви
аспект,
оптимизира но
изпълнение
на
програмите.
Нарастване
броя на
децата и
броя на
заниманията
и
състезанията

2. Изпълнение на
програми на
МФВС,
координация и
контрол при
реализирането
на проекти,
свързани с
развитието на
спорта в
свободното
време

Подобряване
на условията
за
практикуване
на спорта в
свободното
време,
възможностите за изява и
реализиране
на лични
спортни
резултати и
укрепване на
здравето на
хората чрез
здравословна
двигателна
активност
през
свободното
им време.
Подпомагане
на
обществено
полезната
дейност на
национални
спортни
организации
и
многоспортови
федерации,

Бюджетна
програма
„Спорт
в
свободното
време”
за
2012г.

м.февруари 2.1.Осигурява2012 не на достъп
м. януари – до спортна
2013
база и
квалифицирани спортни
специалисти.
Придобиване
на
първоначални
знания,
умения и
навици за
практикуване
на
предпочитан
вид спорт
2.2.Изпълне - м.април – м. 2.2.Осигурявание на
декември не на достъп
програма на
до спортна
МФВС „Научи
база и
се да плуваш”
квалифицираза начално
ни спортни
обучение на
специалисти.
деца по
Придобиване
плуване
на
първоначални
знания,
умения и
навици за
практикуване
на спорта
плуване
2.1.Изпълнение на
програма на
МФВС „Спорт
за децата в
свободното
време” за
начално
обучение по
вид спорт

Реализирани 191
проекта,
сума 960 700 лв.,
деца - 10 000,
сп. занимания 40 000 по
44 вида спорт в
60 нас. места

Реализирани 195
проекта,
сума 1 000 000
лв.,
деца - 10 000,
сп. занимания 41 000,
48 вида спорт в
66 населени
места

Реализирани 21
проекта,
сума 323 180 лв.,
деца - 3 218,
сп. занимания
5 600 в 13
населени места

Реализирани 24
проекта,
сума 350 000лв.,
деца - 3 400,
сп. занимания
5 900 в 15
населени места

администриращи спорта
на
ведомствен и
отраслов
принцип с
оглед
създаване на
условия за
здравословна
двигателна
активност и
разнообразяване на
спортните
услуги, които
гражданите
ползват през
свободното
си време

2.3.
Изпълнение
на „Програма
за развитие
на спорта за
всички” на
МФВС

постоянен 2.3.Устойчиво
развитие на
дейностите в
областта на
спорта за
всички чрез
подпомагане
на
общественопо
лезната
дейност
на
лицензирани
спортни
организации
2.4.Финансово м. януари - 2.4.Начално
подпомагане, м. март
обучение по
изпълнение
ски на деца
на програма
на БФСки
„Научи се да
караш ски”

8 проекта,
сума
763 400 лв.,
141 прояви по 46
вида спорт,
130 000
участници,
Предоставени
спортни услуги за
около
9 000
граждани

8 проекта,
сума
1 200 000 лв.,
150 прояви по 48
вида спорт,
140 000
участници,
Предоставени
спортни услуги
за около 10 000
граждани

сума
300 000 лв.,
2 012 деца
от 13 училища в
София

сума 347 046
лв.,
2 500 деца от
училища и
ДДЛРГ в София,
Благоевград и
Смолян

2.5.Финансово м. март –
подпомагане м.декември
изпълнение на
програма на
БФС за
развитие на
детския
футбол

сума
225 000 лв. ,
8 150 деца,
49 турнира в 36
населени места

сума
225 000лв.,
8 150 деца,
49 турнира в 36
населени места

2.5.Осигуряване на
възможности
за спортна
изява и
подбор на
талантливи
деца чрез
организиране

и провеждане
на детски
футболни
турнири

3. Мониторинг и
контрол на
изпълнение на
програмите и
проектите,
свързани с
развитието на
спорта за всички.

2.6.Финансово В срокове,
подпомагане определени
изпълнението със заповед
на проекти и
на
програми на
министъра
спортни
организации за
развитие на
спорта за
всички и
спорта в
свободното
време
3.1.Осъщест - постоянен
вяване на
контрол чрез
проверки на
одобрените
проекти на
спортни
организации
за
изпълнение
на
програмите
на МФВС

2 проекта,
сума
38 560 лв.,
525 участници,

3.1.Оптимизиране на
дейностите
по
одобрените
проекти

450
проверки

4 проекта,
сума
106 860 лв.,
1 000 участници,

проверки – бр.
в съответствие
с одобрените
проекти

4.Осъществяване на
регионалната
политика на
МФВС

3.2.
постоянен 3.2.
Съвместно с
Целесъобраздирекция ФУ,
ност и
приемане на
законофинансовите
съобразност
и
при
съдържателразходване
ните отчети
на
на спортните
предоставените
организации,
получили
средства
средства от
МФВС за
изпълнение
на
програмите
4.1 Оказване
постоянен 4.1.Активизина помощ и
ране на
съдействие на
сътрудничестобщински
вото между
администраобщинските
ции и спортни
органи и
организации
спортните
при изготвяне
организации
и изпълнение
на общински
програми за
развитие и
насърчаване
на
физическото
възпитание и
спорта

249 отчета/
протокола

отчета/протоко
ла – бр. в
съответствие с
одобрените
проекти

Разработване на
общински
програми

Разработване на
общински
програми

4.2 Оказване
м. май
на помощ и
съдействие на
общинските
администрации при
изготвяне и
изпълнение на
Програма за
честване на 17
май, Ден на
българския
спорт

4.2.Разработв 133 общини по
ване и
50 вида спорт
реализация
на програми и
дейности

4.3
м.май
Извършване
на процедура
по събиране и
обобщаване
на
информация
за
разходваните
и планираните
средства от
общинските
бюджети за
спортни
дейности и
експлоатация
на спортната
им база

4.3.Наличие
на база данни

обобщена
информация от
207 общини,
разходвани за
2010 г. 51 860 930 лв.,
планирани за
2011г. 62 245 483 лв.

в 150 общини по
50 вида спорт

обобщаване на
информация от
около 200
общини

4.4 Събиране
Наградени
на
спортни деятели
предложения
от 65 общини
от общини за
награждаване
на спортни
деятели за
постигнати
високи
резултати и
цялостен
принос в
областта на
спорта
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИТЕ
1.Актуализира- Създаване на Концепция 1.1.Разработпостоянен Приет нов
не на
условия и
за развитие ване на
Закон за
нормативната
възможности
на
предложения
физическото
уредба,
за провеждане спортните за нов Закон
възпитание и
отнасяща се до на качествен, училища в за
спорта.
дейността на
съвременен и Р България физическото
възпитание и
спортните
ефективен
училища.
учебноспорта.
тренировъчен
и
състезателен „Национал- 1.2.
м. V
Актуализирани
процес,
на стратегия Разработване
условията и
реализиране за развитие на
реда за прием и
на спортния
на
предложения
спортна
талант на
физическото за
подготовка на
подрастващите възпитание и актуализиране
учениците в
и издигане
спорта в
на
спортните
престижа на
Република
подзаконови
училища.
страната чрез България
нормативни

Наградени
спортни деятели
от 70 общини

Приет нов Закон
за физическото
възпитание и
спорта.

Актуализирана
Наредба №1 от
17 май 2011г. за
условията и реда
за прием и
спортна
подготовка на
учениците в
спортните
училища.

спечелване на 2012-2022г.” актове,
призови
свързани с
класирания от
дейността на
международни
спортните
състезания.
Програма
училища.
на
правителството на
европейското развитие
на България
2009/2013г. 1.3. Участие в м. I - м. X
междуведомствени
работни
групи за
разработване
и
актуализиране на
нормативната
уредба,
отнасяща
се до
дейността на
СУ
1.4.Актуализи- постоянен
ране и
оптимизиране
на учебните
програми по
спортна
подготовка за

Оптимизирани
условията за
планиране и
отчитане на
дейностите,
свързани с
учебнотренировъчния
процес в СУ,
както и за
работата в
групите по вид
спорт.

Създадени
условия за
обучение в
спортните
училища по
спортове с
възможност за

Осъществени
промени в
нормативната
уредба на
МОМН,
отнасящи се до
дейността на
спортните
училища.

Брой уч.
програми по
мотивирани
предложения
на БСФ

Брой
разработени
актуализирани
учебни
програми

СУ.

2.Взаимодействие,
съгласуваност и
координация
при
реализиране на
процедурата за
преобразуване
на спортните
училища от
„общински „ в
„държавни” за
постигане на
високо ниво на
спортна
подготовка и
устойчиво
развитие на

Преобразува
не на
общински
спортни
училища в
държавни и
създаване на
мрежа от
спортни
училища,
финансирани
чрез бюджета
на МФВС.

„Национална стратегия
за развитие
на
физическото
възпитание и
спорта в
Република
България
2012-2022г.”

ранно
практикуване.

1.5.Осъществяване на
координация с
НСА „Васил
Левски” при
разработване
на система за
оценяване на
учениците в
спортните
училища.

м.І – м. V

Актуализирани
условията и
реда за
оценяване на
учениците в
СУ.

Разработени
нормативи за
оценка по 34 вида
спорт, включени в
учебната
програма на СУ.

2.1.Осъществяване на
междуведомствена
координация
при
процедури по
преобразуван
е на
общински
спортни
училища в
държавни.

м.I - XII

Обхващане на
децата с
изявен талант
в спортните
училища и
създаване на
възможности
за постигане на
високи спортни
резултати.

три общински СУ
преобразувани в
държавни до края
на 2012г.

Създаване на Концепция 2.2. Събиране м. III и м.
комплексни
за развитие и
Х

Формиране на
политики,

Брой приети
ученици, брой

Брой приети
ученици, брой

спорта, с
приоритет
олимпийските
спортове и
спортовете с
традиции и
постижения на
международни
състезания европейски,
световни
първенства и
олимпийски
игри.

условия(битови,
организацион
-ни,
финансови,
материалнотехнически и
кадрови) за
провеждане
на
високоефекти
-вен учебновъзпитателен
и
тренировъчен
процес на
учениците в
СУ

на
спортните
училища в
РБ

обобщаване
на актуална
информация
за
състоянието
на учебнотренировъчни
я и спортносъстезателни
я процес в
СУ – брой
приети
ученици,
класиране в
държавни и
международни
първенства,
брой и
квалификация на
спортно –
педагогическите кадри.
2.3.
Процедура по
Утвърждаване от
министъра на
физическото
възпитание и
спорта на
държавния

вземане на
управленски
решения за
оптимизиране
на дейностите
в СУ.

м .I – м.III

призови
класирания,
брой и
квалификация
на кадрите.

призови
класирания,
брой и
квалификация на
кадрите.

Обхванати
Брой ученици- Брой ученициповече
1880;
1880;
ученици в СУ и Брой спортове- Брой спортовесъздадени
32;
32;
условия за
развитие на
спортния им
талант.

план-прием
на спортните
училища за
учебната
2012-2013г.
2.4.
Процедура по
възлагане на
обществена
поръчка за
доставка на
спортни
екипи на
учениците,
приети за
учебната
2011-2012г. и
за учебната
2012-2013г. в
СУ.
Програма
на мерките
за закрила
на деца с
изявени
дарби през
2012г.

м. X

2.5.Процедура в срокове
по
по
предоставяне наредбата
на стипендии
по „Програма
на мерките за
закрила на
деца с
изявени дарби
през 2012г.”

Мотивиране на
учениците и
подпомагане
на учебнотренировъчния
процес.

Предоставена
спортна
екипировка на
учениците,
приети за
учебната 20112012г. и за
учебната 20122013г. в СУ.

100% от
учениците,
приети за
учебната 20112012г. и за
учебната 20122013г. в СУ.

Подпомагане
спортното
развитие и
стимулиране
на ученици от
държавни
спортни
училища с
изявен спортен
талант и
ученици с
увреждания от

112 стипендии
за учениците
от държавните
СУ и ученици с
увреждания от
специалните
училища,
постигнали
спортни
резултати

112 стипендии
за учениците от
държавните СУ
и ученици с
увреждания от
специалните
училища,
постигнали
спортни
резултати

специалните
училища

2.6. Оказване
на
съдействие,
координация
и мониторинг
при
провеждане
на приемните
изпити в
спортните
училища.

м. V-м.VIII

2.7.Процедура
по
актуализиране,
отпечатване
и
предоставяне
в спортните
училища на
„Дневник за
годишно
планиране и
отчитане на
учебнотренировъчния и
състезател-

м.VIII

Оптимизирани Брой посетени Брой посетени
дейностите по
училища
училища-22
приема на
ученици в СУ

Планиране и
Брой
отчитане от
предоставени
учителите по
дневници.
вид спорт на
учебнотренировъчния
и
състезателния
процес, в
съответствие с
изискванията
на БСФ.

450 бр.
дневници.

ния процес”
2.8.Съгласуване на
училищните
учебни
планове на
общинските
спортни
училища и
утвърждаване на
училищните
учебни
планове на
държавните
спортни
училища.

м.IX

2.9.Провежда- м.X
не на работно
съвещание с
директорите
и помощникдиректорите
по спортна
подготовка на
СУ.
2.10.
Провеждане
на работно
съвещание с
представите-

м.XI

Спазени са
изискванията
на утвърдените
учебни
планове за
спортните
училища при
реализиране
на спортната
подготовка на
учениците.

Оказана
методическа
помощ и
оптимизиран
учебнотренировъчен
процес

Брой
съгласувани
училищни учебни
планове-16
Брой утвърдени
училищни учебни
планове -6

Брой
Брой участници
участници – 50 – 50

Оптимизирани Брой
дейностите по участници – 30
приема на
ученици и
провеждането

Брой участници
– 30

ли на БСФ
3. Създаване на
условия за
увеличаване
броя на
практикуващите
спорт чрез
разширяване
обхвата на
учащите,
системно
практикуващи
физически
упражнения и
спорт и
утвърждаване
на физическото
възпитание и
спорта като
средство за
здравословен
начин на живот,
за
профилактика,
поддържане и
съхраняване на
здравето и
физическата
дееспособност.

Подпомагане
реализирането на проекти
на спортни
организации,
лицензирани
многоспорови
организации,
съюзи с
предмет на
дейност в
областта на
спорта за
учащи

Национална
стратегия
за развитие
на
физическото
възпитание
и спорта в
Р. България
2010-2020.
Програма
на
правителството на
европейско
развитие
на
България;

на спортната
подготовка.

3.1Разработва септември
не на
2012г.
програма
„Развитие на
спорта за
учащи”

Разширяване
обхвата на
учащите,
системно
практикуващи
физически
упражнения и
спорт;

Брой
лицензирани
многоспорови
организации -3

Брой спортни
организации -4;

3.2
септември
Разработване 2012г
на Програма
„Спорт за хора
с увреждания
и деца в риск”;

Създаване на
условия за
практикуване
на спорт за
хората с
увреждания и
деца в риск;

Брой спортни
организации 46; Брой групи40; Брой
спортове -16
Брой
участници 1500;

Брой спортни
организации -50;
Брой групи -45;
Брой спортове –
18;
Брой участници 1600;

3.3.Координа- август
ция,
2012г.
съдействие и
подпомагане
на БАСУ при
разработване
и процедура
по
съгласуване

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и
изява на
учениците от
общообразователните

Брой
участници
95 000,
Бр. спортове 8; възрастови
групи - три.
За финалните
състезания:
Брой отбори -

Брой участници
96 000,
Бр. спортове -8;
възрастови групи
- три.
За финалните
състезания
участващи - 2 690
ученика;

4.Организация,
управление и
координация
между
държавните и
обществените
институции,
структури и
спортни
организации за

на „Правила
за
организиране
и провеждане
на ученически
игри за
общообразова
телните
училища през
учебната
2012/2013 г.

училища;

309;
брой
участващи2 690 ученика;

3.4.Координа- август
ция,
2012г
съдействие и
подпомагане
на БПА и
СФГБ при
разработване
и процедура
по
съгласуване
на „Правила
за
организиране
и провеждане
на
ученически
игри за
учениците с
увреден слух,
нарушено
зрение,

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и
изява на
учениците с
увреждания от
от специалните
училища;

Брой
участници- 330;
бр. спортове6, за ученици с
увреден слух;
брой спортове 6, за ученици с
нарушено
зрение и с
физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система
– 6;

Брой участници330;
бр. спортове- 6,
за ученици с
увреден слух;
брой спортове -6,
за ученици с
нарушено зрение
и с физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система –
6;

създаване на
условия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта за
учащи,
студентския
спорт, спорта за
хора с
увреждания,
деца в риск и
деца от
предучилищните учебни
заведения.

физически
увреждания и
увреждания
на
централната
нервна
система през
учебната
2012/2013г.”
3.5.Контрол и
март- юни
мониторинг на 2012г
финансираните от МФВС
етапи на
ученическите
игри –
областен,
зонален и
финален,
за учебната
2011г./2012г.;

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и
изява на
учениците от
общообразователните
училища;

Брой
участници
95 000,
Бр. спортове 8; възрастови
групи - три.
За финалните
състезания:
Брой отбори 309;
брой
участващи2 690 ученика;

Брой участници
96 000,
Бр. спортове -8;
възрастови групи
- три.
За финалните
състезания
участващи- 2 690
ученика;

3.6.Контрол и
февруаримониторинг юни 2012г
на
финансираните от
МФВС
състезания от
ученическите

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и
изява на
учениците с
увреждания от

Брой
участници- 330;
бр. спортове6, за ученици с
увреден слух;
брой спортове 6, за ученици с
нарушено

Брой участници340;
бр. спортове- 6,
за ученици с
увреден слух;
брой спортове -6,
за ученици с
нарушено зрение

игри за
ученици с
увреден слух,
нарушено
зрение,
физически
увреждания и
увреждания
на
централната
нервна
система през
учебната
2011/2012г.
3.7. Контрол
на
дейностите
на спортни
организации
при
реализиране
на Програма
„Спорт за
хората с
увреждания и
деца в риск”.
3.8 .
Подпомагане,
координация
и съдействие
при
провеждане

от специалните зрение и с
училища;
физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система
– 6;

и с физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система –
6;

Брой спортни
организации -38;
Брой спортове –
10;
Брой участници
– 1600.
Брой проверки38

постоянен

Реализирана
програма
„Спорт за
хората с
увреждания и
деца в риск”.

Брой спортни
организации 38;
Брой спортове
– 10;
Брой
участници –
1500.
Брой проверки38

май 2012г.

Реализиране
на спортни
прояви за
децата от
ДДЛРГ и деца

Брой
Брой
състезания-8;
състезания-8;
Брой
Брой участнициучастници- 500. 500.

на
Национална
кампания „Аз
обичам
спорта”

от
общообразователните
училища.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
1 Изграждане на Национална Национална - Създаване 31.08.2012 Задоволява - 60%
нова
спортна концепция за стратегия за на
г
не потребносинфраструктура, развитие
и развитие на необходими
тите
на
реконструкция и управление
физическо- условия
за
населението
модернизация
на спортната то
подготовка на
от системни
на
спортните инфраструквъзпитание спортистите и
занимания с
обекти
и тура;
и спорта в Р системни
физически
съоръжения,
регистрацио- България
занимания с
упражнения и
съобразени
с нен режим с 2012-2022
физически
спорт, както и
изискванията на последващ
упражнения и
осигуряване
условия
за
съответните
контрол
и
спорт
на
международни
условия
за
всички
подготовка и
нормативи
и управление
членове
на
постигане на
създаване
на на спортните
обществото,
високи

100%
реализиране на
одобрените
проекти

условия
за обекти
и
достъп до тях съоръжения;
на
хора с категоризаувреждания.
ция
на
спортните
обекти
и
съоръжения;

както
и
издигане
спортния
престиж
на
нацията;
- Достъпност
на спортната
инфраструктура;
-Подпомагане с
финансови
средства
изпълнението
на
одобрените
проекти
за
изграждане,
реконструк ция
и
модерниза ция
на
спортни
обекти
и
съоръжения
по
ред
и
условия
на
Наредба Н1/02.03.2007г.
-Осигуряване
на
достъпност
до спортните
обекти
и

спортни
резултати

съоръжения
за
практикуване
на спорт за
хората
с
увреждания;
2 Формиране на
политика,
стимулираща
модернизацията
на спортната
инфраструктура
и възникване на
нови
партньорства за
финансиране на
спортни обекти и
обекти за
социален
туризъм държавна и
общинска
собственост

1.Приоритетно насочване
на
държавните
инвестиции
към
изграждане
на
многофункционални
спортни
комплекси на
регионално
ниво

3 Оптимално
функциониране
на спортните
обекти и
съоръжения,
предоставени за
управление и

Подобряване
на
материалнотехническата
база,
осигуряване
на

Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание
и спорта в Р
България
2012-2022

Изграждане
на
регионално
ниво на
специализирани и
модерно
оборудвани
обекти,
електронно
изчислителна
техника за
тренировка и
контрол на
тренировъчния процес,
както и за
развитието
на масов
спорт
Национална Оптимално
стратегия за разпределеразвитие на ние на
физичессредства за
кото
капиталови
възпитание разходи от
и спорта в
бюджета

постоянен

Сключване
50%
на договори
със спортни
организации
и др. за
подобряване
спортната
инфраструктура,
модернизиране и
реконструиране на
спортните
обекти и
съоръжения

100%

постоянен

Осъществяване контрол,
законосъобразност и
ефективност
(по
ползването

100%
функциониране
на обектите,
предоставени на
МФВС

70%

разпореждане на подходящи
МФВС
условия за
развитие на
елитен и
масов спорт
4. Разширяване
параметрите,
актуализация на
данните и
осигуряване на
достъп до
Публичния
регистър на
спортните
обекти и
обектите за
социален
туризъм
5.
Законосъобразност и
ефективност при
управлението на
ТД

РБългария
2012-2022

Поддържане
на
информацион
на система с
актуална
база данни,
достъпна за
спортни
организации
и граждани

Подпомагане
на министъра
на
физическото
възпитание и
спорта
при
осъществяване
на
дейността му,
свързана
с
упражняване
на правата на
държавата
като
собственик в

Събиране,
проверка,
обработка,
съхраняване,
актуализиране и
предоставяне
за ползване
информацията в
регистъра
1.
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание
и спорта в
Република
България

постоянен

по
предназначение) на
спортните
обекти и
съоръжения
Осигуряване
достъпност
на базата
данни,
включена в
регистъра за
спортни
организации
и граждани

1.Извършване на анализи 1.
до 1.Подробни
с
30.06.2012 анализи с
предложения г.;
предложения
до
министъра,
относно
одобряване
на годишни
финансови
отчети и
доклади за
дейността за
2011 г. на
Съветите на

70%
Изготвен
софтурен
продукт и
нанесена база
данни

1.0%

100%
Нанесена база
данни

1. 100%

капитала на
три търговски
дружества и
едно
държавно
предприятие.

директорите
на
търговските
дружества.
2.Вземане на 2. до
решение за
30.06.2012
освобождава- г.;
не или не от
отговорност
на членовете
на СД за
дейността им
през 2011 г.
3.Изготвяне
на протоколи
от ОСА във
връзка с
разпореждания на
министъра и
упражняване
правата на
държавата в
търговските
дружества.

3.
постоянен

4.Изготвяне
на писма,
отговори и
становища,
във връзка с
подпомагане

4.
постоянен

2.Изготвяне
2. 0%
на
мотивирани
предложения
въз основа на
анализите на
дейността на
членовете на
СД

2. 100%

3.Законосъоб
разно
изготвени
протоколи

3.100%

3. 100 %

4.Изготвени в
срок
документи
във връзка с
подпомагане
дейността на

4. 100%

4. 100%

дейността на
управляващи
те
търговските
дружества.

управляващите
търговските
дружества

5.Изготвяне
5.
на договори
постоянен
за възлагане
управлението
на ТД и на
устави .

5.Подготвени, 5. 100%
съгласувани
и
представени
в срок
договори за
възлагане
управлението
на ТД и
свързаната с
това
документация
.

6.Изготвени в
срок анализи
на
представените финансови
отчети за
съответния
период
Провеждане
1.
1.Изготвяне
1.до
1.Изготвен в
на процедури Национална на план 31.10.2012 срок планза възлагане стратегия за график за
г.
график за
на
развитие на 2013 на
2013 г. на
обществени
физическо- предвижданипредвиждани
6.
постоянен

6.
Законосъобразност и
ефективност при
провеждане на

6. 100%

1. 0%

5. 100%

6. 100%

1.100%

обществени
поръчки

поръчки

то
възпитание
и спорта в
Република
България
2. Програма
„Спортни
обекти и
съоръжения”,
Политика за
привеждане
на
спортните
обекти и
съоръжения
във вид,
отговарящ
на
съвременните
междуна –
родни
стандарти

те
обществени
поръчки

те
обществени
поръчки

2.до
2.Изготвяне
на
31.03.2012
предварител- г.
но обявление
на
обществените поръчки,
които МФВС
предвижда да
проведе през
2012 г.

2. 50%
2. В срок
изготвено
предварително обявление
за
предвижданите
обществени
поръчки

2.100%

3.Изготвяне
на
документации
за
провеждане
на
предвидените
в утвърдения
план-график
обществени
поръчки за
2012г.,
съгласуване
с
компетентните дирекции.

3. 100%
3.Срочно
изготвени
документации
за
предвидените
съгласно
твърдения
план-график
обществени
поръчки

3. 100%

3.
съгласно
утвърдения планграфик за
провеждане на
обществените
поръчки
през 2012
г.

4.Изпращане
на
информация
за откритите
процедури до
Държавен
вестник, до
Агенцията за
обществени
поръчки и до
Официалния
вестник на
ЕО в
приложимите
5.Участие на
служители от
отдела в
комисии за
провеждане
на процедури
за избор на
изпълнител в
обявените
процедури.

4.
постоянен

4.Изпращана
в срок
информация
за откритите
процедури до
съответните
структури

4. 100%

4. 100%

5.
постоянен

5.Участие на
служители от
отдела в
комисии за
провеждане
на процедури
за избор на
изпълнител в
обявени
процедури

5.100%

5.100%

6.Изготвяне
на решения
за класиране
на
участниците
съобразно
утвърдените
от министъра
протоколи на

6.
постоянен

6. Изготвени
решения за
класиране на
участниците
и
организирано
връчването
на тези
решения

6.100%

6.100%

комисиите,
провели
процедурите.
7.Изготвяне
на договори
за възлагане
на
обществени
поръчки,
организиране
съгласуването им с
компетентните дирекции,
подписването
им и
връчване на
изпълнителите.

7.
постоянен

7.Изготвени и
подписани от
двете страни
в
определените в ЗОП
срокове
договори за
възлагане на
обществени
поръчки

7.100%

7.100%

8.Изпращане
на
информация
за сключени
договори, за
изпълнени
договори и
всяка друга
информация,
свързана с
откритите и
провеждани
обществени

8.
постоянен

8.В срок
8.100%
предоставена
информация
на
съответните
институции
във връзка с
проведени и
открити
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки

8.100%

поръчки от
МФВС до
Агенцията за
обществени
поръчки и до
Официалния
вестник на
ЕО в
приложимите
случаи
9.Подпомагане на
дирекция
«АПО» чрез
изготвяне на
становища в
случаите на
процесуално
представител
ство по реда
на ЗОП и
НВМОП

9.
постоянен

10.Подпомагане на
ЦООП при
подготовката
на процедури
за възлагане
на
централизирани
обществени

10.
постоянен

9.Изготвени
9.100%
становища до
дирекция
„АПО”
относно
случаи на
процесуално
представител
ство по реда
на ЗОП и
НВМОП
10.100%

9.100%

10.100%

7. Финансово
подпомагане на
дейности по
изграждане,
реконструкция и
модернизация
на спортни
обекти и
съоръжения и
обекти за
социален
туризъм

Изграждане и
поддръжка на
спортна
инфраструктура,
отговаряща
на
съвременните стандарти

1.
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание
и спорта в
Република
България
2. Програма
„Спортни
обекти и
съоръжения”,
Политика за
привеждане на
спортните
обекти и
съоръжения
във вид,
отговарящ
на
съвременните
международни
стандарти
8. Изграждане на Изграждане
1.
Национален
на
Национална
антидопигов
специализистратегия за
център и Център рани модерно развитие на

поръчки
1.Оценка за
постоянен
съответствие
на
представените от
спортните
организации
проектни
предложения
с
изискванията
посочени в
Наредба Н1/02.03.2007г
2.
Подготовка
на договори
за финансово
подпомагане
и контрол на
изпълнението
им

1Изпълнение
на
строителни
дейности,

Осигуряване
100 %
съвременна
спортна
инфраструктура за
практикуване
на масов
спорт,
спортнотренировъчна
дейност на
спортни
организации

1.Създаване
30.05.2012 на
г.
международна

100%
въвеждане на
обекта в
експлоатация

100%
реализиране
на одобрените
проекти

100%
въвеждане на
обекта в
експлоатация

за контрол и
управление на
спортната
подготовка

оборудвани
обекти за
контрол на
тренировъчния процес

физическоавторски
то
надзор в
възпитание проектиранеи спорта в
то и
Република
независим
България
строителен
2. Програма контрол.
„Спортни
2.Доставка
обекти и
на
съоръжеоборудване
ния”,
3.Въвеждане
Политика за в
привеждане експлоатация
на
спортните
обекти и
съоръжения
във вид,
отговарящ
на
съвременните
международни
стандарти

9.Реконструкция
и модернизация
на Учебно
спортнооздравителна
база

Изграждане и
поддръжка на
спортна
инфраструктура,
отговаряща
на съвремен-

1.
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание

1.Подготовка
на проектно
предложение
за кандидатстване по
програма за
Трансгранич-

акредитирана
допинг
лаборатория
2.
Разработване
на научнообоснована
система и
методики за
подготовка на
спортисти
3.Разработване на
ефективни
програми за
оптимизиране
на
двигателния
режим
4.
Усъвършестване на
системата за
възстановява
не на
състезатели
30.05.2013 Реконструкг
ция и
модернизация на
спортнооздравителна
база

20%
въвеждане на
обекта в
експлоатация

50%
въвеждане на
обекта в
експлоатация

ните
стандарти

10.Реконструкция и
модернизация
на материалнотехническата
база, ползвана
от държавните
спортни
училища

Създаване на
условия
и
възможности
за
провеждане
на качествен
съвременен и
ефективен
учебно
–
тренировъчен
и
състезателен

и спорта в
Република
България
2. Програма
„Спортни
обекти и
съоръжения”,
Политика за
привеждане
на
спортните
обекти и
съоръжения
във вид,
отговарящ
на
съвременните
международни
стандарти
1.
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание
и спорта в
Република
България
2.
Концепция

но сътрудничество за
осигуряване
финансиране
на проекта
2.Организация на
дейности по
възлагане на
строителство
и независим
строителен
надзор
Сключване на
договор и
стартиране
на
строителните
дейности

1.Оптимално
разпределение на
средствата
за
капиталови
разходи от
бюджета на
ведомството
за
подобряване
на

постоянен

Ремонт и
обновяване
на сградния
фонд на
държавните
спортни
училища –
училищни
сгради и
общежития

0%

25%
изпълнение на
необходимите
ремонтни
дейности

процес,
за развитие материално –
реализиране на спортни
техническата
на спортния училища
база на СУ
талант
на
Проучване
младежите
на
спортисти и
възможности
издигане
за
престижа на
финансиране
страната чрез
на ремонтни
спечелване
дейности по
на медали от
оперативни
Олимпийски
програми
игри,
Световни
и
Европейски
първенства
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
1. Създаване на Издигане на
Национална 1.1.
м.
необходимите
спортния
стратегия за Проследява- декември
предпоставки и
престиж на
развитие на не
условия за
нацията на
физическо- нивото на
системна,
световно
то
функционалнаучно
равнище
възпитание ните
обоснована
и спорта
възможности
тренировъчна
2012 – 2020 на
дейност на
г.
спортистите
всеки, който
от
притежава
националните,
необходимите
способности и
олимпийски и
проявява
клубни
желание за
отбори, чрез
постигане на
специализивисоки спортни
рани тестове.

Повишаване
ефективността на
управление
на
тренировъчния процес

1000 бр.
спортисти

1005 бр.
спортисти

резултати и
изява в
състезания на
всички равнища.
2

3

4

1.2.
Създаване на
условия за
увеличаване
броя на
спортистите,
тестирани в
теренни
условия
1.3.
Физикално
възстановява
не на
спортистите
от
националните,
олимпийски и
клубни
отбори
1.4. Оказване
на
съдействие
на БСФ при
провеждане
на
тренировъчния процес в
различните

м.
декември

Оптимизиране на
тренировъчния процес

60 бр. спортисти

м.
декември

Повишаване
889 бр.
възможности- спортисти
те на
спортистите
за
поносимост
на по-високи
тренировъчни
натоварвания

900 бр.
спортисти

м.
декември

Оптимизиране на
спортната
тренировка

10 БСФ

5

му етапи със
специализира
на апаратура
1.5.
м.
Създаване на декември
научнообосновани
методики за
проследяване на
динамиката в
развитието
на
специфичните за
съответния
спорт
фактори на
спортните
постижения в
различните
периоди на
тренировъчния процес.

Повишаване
ефективността на
управление
на
тренировъчния процес

2 вида спорт

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. Изпълнение
Развитие на
на проекти:
междукултур1.1.
ния диалог
Организиране на
Спартакиада за
български
Преодоляване на
младежи,
дискриминаживеещи в
цията;
чужбина
социална
кохезия;
--------------------------1.2. Футболен
турнир „Искам
да бъда” в
рамките на
Десетилетието
на Ромското
включване

приучване
към
толерантност
и честна игра

2. Подписване
на двустранни
споразумения,
програми и
протоколи за
сътрудничество
в областта на
спорта с
аналогични
държавни

Насърчаване
на
международния обмен в
областта на
спорта

Координационни
срещи с
партньорите;

м. май юни

Представяне
на идейни
предложения;
Провеждане
на
инициативите

Подготовка
постоянен
на проекти на
споразумения, програми
и протоколи;
Съгласуване
на
предложенията със

Провеждане
на
инициативите
Надграждане
на
резултатите
от
предходните
години
------------Разширен
обхват с
международно участие

Подписани
споразумения,
програми,
протоколи,
меморандуми
и др.;
Активиране
на

Бр. участници 350
Бр. на
представените
задгранични
бълг. Общности
-7

3

500 младежи
10 общности

--------250 младежи

3

структури в
страните от ЕС и
извън него
3. Проучване и
проследяване на
документите,
уреждащи
основните
насоки на
европейската
политика в
областта на
спорта

Провеждане
на
международна държавна
политика и
сътрудничество в
областта на
физическото
възпитание и
спорта в
съответствие
с Член 165 от
Лисабонския
договор,
включващ
спорта в
компетенциите на ЕС
Непрекъснато
актуализиране на
познанията в
областта на
европейското
законодателс
тво, свързано
със спорта

съответната
страна, както
и с БСФ;

двустранните
отношения

Регулярно и
постоянен
все позасилващо се
участие в
различните
формати на
заседания на
органите към
Съвета на
Европейския
съюз и в
съвместните
дейности с
Европейската
комисия,
Европейския
парламент и
други
европейски
институции;

Придобити
познания;

Активно
участие и
принос в
разработването на
стратегически
документи на
ЕС,
изследвания

Възможност
за
предоставяне
на актуална
информация

и др. в
областта на
спорта;
Запознаване
с
приоритетите
на датското
председателство на ЕС;
Запознаване
с
приоритетите
на
кипърското
председателство на ЕС;
Популяризиране на
темата за
активния
живот на
възрастните
хора и
солидарността между
поколенията
в контекста
на
Европейската
2012 година

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОТОКОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
1.Реализиране
Осигуряване
Национална Медийно и
постоянен Активно
политика на
на медийно
програма за протоколно
присъствие
отворени врати в присъствие и развитие на осигуряване
на министъра
съответствие с
активност на
физичесна срещите и
и на
държавната
национално и кото
събитията с
ръководния
политика в
регионално
възпитание участието на
екип на
областта на
ниво за
и спорта в
министъра на
МФВС в
физическоотразяване
Република
физическото
националнито възпитание и дейността на България
възпитание и
те
спорта;
МФВС.
2012 – 2022 спорта и на
електронни
осигуряване на
г.
неговия екип.
медии и в
публичност и
Изготвяне на
пресата;
прозрачност в
прессъобмедийно
дейността на
щения,
отразяване
МФВС;
организиране
работата на
осъществяване
на
МФВС с
на дългосрочна
пресконфеоглед на
медийна
ренции по
отношението
програма за
актуални
към
въпроси,
институцията
изграждане на
изготвяне на
публичния
и към спорта
протоколната
имидж на
като цяло.
кореспонденминистъра и на
ция на
МФВС.
министъра,
организиране
и провеждане
на
национални
кампании,
свързани с
детскоюношеския и

Брой
прессъобщения,
предоставени на
медиите - 9.
Брой
организирани
пресконференции – 3.

Брой
прессъобщения,
предоставени на
медиите над 230.
Брой участия в
предавания и
интервюта в
пресата –
ежеседмично.
Брой
организирани
пресконференци
и – над 20.

2.Реализиране
на адекватна
медийна
политика по
дадена
проблематика в
областта на
физическото
възпитание и
спорта.

Анализиране
на
публикации в
пресата и
проучване на
общественото мнение
по актуални
проблеми,
свързани с
българския
спорт, с
работата на
МФВС и с
дейността на
българските
спортни
федерации;
анализиране
на
информацията в медиите
за Олимпийските игри в
Лондон и
българското
участие в тях.

масовия
спорт.
Изготвяне на
информации,
анализи,
становища и
отговори на
писма;
популяризиране чрез
медиите
реализирането на
програмите
на МФВС за
развитие на
елитния
спорт, на
спорта за
всички и за
учащи на
национално
ниво,
отразяване
на
взаимодействието на
министерството с
българските
спортни
федерации и
със
спортните

постоянен

Осигуряване
на
информираност и
адекватна
медийна
реакция по
текущи
проблеми и
политики.

Брой изготвени
информации,
анализи,
становища и
отговори по
проблемни
въпроси в
българския
спорт – 3.
Брой
реализирани
изяви в медиите
досега – 6.

Брой изготвени
становища и
отговори по
проблемни
въпроси в
българския
спорт – в
зависимост от
проблемите и
актуалните теми,
които се
тиражират в
медийното
пространство.

3.Организиране
на изграждането
и поддържането
на
вътрешна
система
за
обмен
на
компютърна
информация
и
комуникации;
обезпечаване
на сигурността
на
информационната система на
министерството.

Осигуряване
синхрона
и
съвместимостта
на
информацион
ната система
с
информацион
ната система
на
държавната
администрация, както и
обмена
на
информация
по
електронен
път;
осигуряване
на хардуер и
софтуер
за
поддържане

училища в
цялата
страна;
организиране
на участия в
предавания,
рубрики,
уточняване
на интервюта
и изявления
от страна на
МФВС.
Управление и постоянен
поддръжка на
информацион
ната система
на МФВС.

Работеща,
надеждна и
защитена
информацион
на система и
интернет
свързаност
на МФВС.
Техническа и
софтуерна
обезпеченост
при обмен на
електронни
документи с
други
ведомства,
чрез
информацион
ната система
на МФВС.

Брой инциденти
поради
техническа
грешка – 0; Брой
инциденти
поради проблем
с хардуер (на
сървърно ниво)–
0;
Брой инциденти,
поради
злонамерени
действия (напр.
хакерски атаки)
–0

на
информацион
ната система
на
МФВС,
както
и
текущото
й
осъвременяване.
4. Изготвяне на
Секторна
стратегия
за
електронното
управление във
физическото
възпитание
и
спорта,
в
изпълнение на
Общата
стратегия за еуправление в Р.
България

Да
бъдат
дефинирани
преки цели и
крайни
резултати,
които трябва
да
бъдат
постигнати.

5. Пускане в Осигуряване
експлоатация на на по-висока
новоизграденото надеждност и

Секторна
стратегия за
електронното
управление
във
физическото
възпитание
и спорта

Изготвяне на
Секторна
стратегия за
електронното
управление
във
физическото
възпитание и
спорта във
връзка с
развитието
на
Електронното
управление в
Р. България и
следването
на
Националната политика
за
електронно
управление.
Преместване,
инсталиране
и пускане в

март 2012
г.

Реализация
на цели по
Общата
стратегия за
електронно
управление в
Република
България
2011-2015 г.

май 2012
г.

Защитеност и
непрекъсваемост на

сървърно
помещение.

6. Осигуряване
на
по-високо
ниво
на
надеждност,
сигурност
и
бързина
на
пощенския
сървър на МФВС

защитеност
на важното и
критично
комуникацион
но
оборудване и
информация.

Възползване
от
редица
предимства
при
използването
на
служебната
поща,
като
напр. бърз и
ефективен
достъп
до
служебната
поща
от
мобилни
устройства
(PDA).
7. Въвеждане на Въвеждане в
нови
експлоатация
информационни на ЕИС на
системи в МФВС МФВС

експлоатация
на сегашното
сървърно
оборудване в
новоизграденото за целта
помещение.
Инсталиране
и пускане в
експлоатация
на
новозакупена
та техника.
Миграция на
съществуващия
пощенски
сървър към
различна
платформа,
осигуряваща
много подобри нива
на
надеждност,
защита и
интеграция с
мобилни
устройства.
Съдействие
при
разработката
на Единната
информацион

работата на
информацион
ната система
на МФВС.

декември
2012г.

Качествен
достъп до
електронната
поща на
МФВС и повисоко ниво
на
надеждност и
удобство на
работа.

м.
декември
2012

Работеща
информацион
на система за
популяризира
не постиже-

на система на
МФВС

ИНСПЕКТОРАТ по чл. 64 а от ЗФВС
1. Контрол /текущ Ефективен
Национална
и последващ/
контрол за
стратегия
върху дейността
спазване на
за развитие
на спортните
нормативните на
организации,
актове и
физическото
финансирани от
разходването възпитание
МФВС, както и за на
и спорта в
законосъобразфинансовите
Република
ното и
средства
България
целесъобразното целево и по
2012 - 2022
разходване на
предназначефинансовите
ние
средства

1.1. Извършване на
проверки на
спортни
организации,
получили
финансови
средства от
МФВС и на
лицата, които
предлагат
спортни
услуги
публично;

нията в
областта на
спорта,
подпомагане
на
ръководните
органи за
взимане на
правилни
управленчески
решения чрез
използване на
електронно
въвеждане на
информация и
публикуването
интернет
страницата.
Ежегодно
определени със
заповед на
министъра

Ограничаване
на рисковете
от наличието
на незаконосъобразни
вътрешно
нормативни
актове и
нецелесъобразно
разходване
на
финансовите
средства от
спортните

Проверките ще се Изпълнение на
извършват за
препоръките на
първи път в
80 %
предвидените
спортни
организации,
както и на
лицата,
които предлагат
спортни услуги
публично

2. Извършване
на проверки по
сигнали, молби,
жалби,
заявления и
предложения на
граждани и
организации,
срещу незаконни
или неправилни
действия от
спортните
организации
ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 от ЗА
1. Осигуряване
Ефективен
Национална
на адекватни
контрол за
стратегия за
механизми за
спазване на
развитие на
осъществяване
нормативните физическона контролна
актове и
то
дейност и
недопускане
възпитание

организации

1.2. Извършване на
последващ
контрол за
изпълнение
на
препоръките,
направени в
докладите от
проверките
на спортните
организации
Извършване
на проверки
след
постъпване в
МФВС на
сигнали,
молби,
жалби,
заявления и
предложения

ежегодно

ежегодно

Изготвяне по
компетентност на
отговор с
конкретни
указания за
отстраняване
на
установени
пропуски и
нарушения

Няма индикатор
за текущо
състояние

Изпълнение на
препоръките на
80 %

1.1.
Актуализиране на
вътрешнонормативната
уредба;

Определен със
заповед
на
министъра

Усъвършенстване на
вътрешнонормативната
уредба и
минимизира-

Съществуващи
вътрешнонормативни
актове - 4

Промени в
съществуващи
вътрешнонормативни
актове и
създаване на

дейности по
на
превенция и
корупционни
противодействие прояви
на корупционни
прояви в МФВС

и спорта в
Република
България
2012-2022

1.2.
Извършване
на проверки и
изготвяне на
механизми

2. Укрепване на
антикорупционната среда

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията.

2.
Осъществява
не на контрол
за
изпълнение
на
задължения
от страна на
служителите
в МФВС и
второстепенните
разпоредители към
министъра на
физическото
възпитание и
спорта.
3.
Извършване
на анализ на
ефективността на
дейността на
структури и
звена

3. Постигане на
законосъобразно
и правилно
функциониране
на системите в
МФВС и
второстепенните
разпоредители с
бюджетни
кредити

не на
корупционния
риск

нови - 5

определен
със
заповед
на
министъра

Ограничаване на
рисковете от
допускане на
конфликти на
интереси и
корупционни
прояви.

Извършени
проверки на
декларирани
обстоятелства
от служителите 2

Извършени
проверки на
декларирани
обстоятелства
от служителите 3

определен
със
заповед
на
министъра

Подобряване
работата на
администрацията и
структурите
към
министъра

Анализите ще се
извършват за
първи път в
предвидените
структурни
звена. Няма
индикатор за
текущо
състояние.

Извършени
анализи - 5

