ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спорта
1
2
Цели за 2010 г. Стратегически
цели

3
4
Стратегически Дейности
документ

СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
1.Реализиране 1. Издигане
Програма за
на проекти по
спортния престиж олимпийска
програмите на на нацията на
подготовка
МФВС за
световно
олимпийска
Програма за
равнище, чрез
подготовка и за определяне
развитие на
развитие на
състав на
спорта за
спорта за
високи
проектоолимпийвисоки
ския отбор за ОИ
постижения
постижения.
– Лондон’2012 и
създаване на
условия за
пълноценна
подготовка на
спортистите.
2. Селектиране на
млади,
перспективни
спортисти олимпийски
резерв и
разработване на

1. Изготвяне 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.
2. Подпомагане с
финансови
средства
изпълнението на
одобрените проекти
за 2011г. по
програмите на
МФВС.
3. Провеждане на

5
Срок
/месе
ц
през
2010
г./

6
Очакван
резултат

януар
и

1. Провеждане
на
високоефектив
ен
целогодишен
тренировъчен
процес и
успешно
представяне на
спортистите на
световни и
европейски
първенства.
2. Качествен
подбор на
талантливи
млади
спортисти,
развиване на
потенциала им
и постигане на
високи спортни

посто
янен

посто
янен

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние
100 %
реализи
рани
проекти
по
програм
ите

100 %
реализи
рани
наблюде
ния

1

6- годишна
програма за
тяхното развитие.
3. Осъществяване
на контрол по
реализиране на
дейностите и
изпълнение на
поставените цели
в одобрените
проекти по
програмите.

2.Реализиране
на проекти за
провеждане на
европейски,

1. Издигане
авторитета на
Република
България и

перманентен
посто
контрол за
янен
изпълнението на
тренировъчните
програми на
спортистите, с
оглед оптимизиране
на тренировъчния
процес във
всичките му
аспекти.
4. Изготвяне на
анализи за
изпълнение на
поставените в
проектите
цели за класиране
на спортистите на
световни и
европейски
първенства.
5. Провеждане на
перманентен
контрол за
изпълнението на
дейностите по
проектите на
спортните
федерации по
програмите на
МФВС.

резултати.
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
децата и
младежите.
4. Ясни
параметри, подобра
ефективност и
целесъобразно
ст при
разходване на
средствата.

100 %
изготвен
и
анализи
за
представ
янето на
спортист
ите

1. Подпомагане посто
с финансови
янен
средства
изпълнението

1. Провеждане
на европейски,
световни и
други

100 %
реализи
рани
проекти

100 %
изготвяне на
становища по
отчетите
на
спортните
федерации
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световни и
други
международни
първенства на
територията на
Република
България.

създаване на
условия за
реализация на
българските
спортисти.

на
одобрените проекти
за 2011г. на
спортните
федерации за
провеждане на
световни и
европейски
първенства и други
международни
прояви на
територията на
Република
България.

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

1. Поддържане на
информационна
система с актуална
база-данни на
лицензираните
организации и
членуващите в тях
спортни клубове.

1. Лицензиране и/или
подновавяне на
спортните лицензии
на спортните
федерации.
2. Издаване на
удостоверения за
лиценз и вписване в
националния
регистър.
3. Вписване или
заличаване
на спортни клубове
по предложение на
лицензираните
спортни организации.
4. Издаване
удостоверения
за вписване на
спортни
клубове.

международни
първенства на
високо
организационн
о ниво.
2.Популяризир
ане на
природните и
туристическите
забележително
сти на
България.

за
домакин
ства

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

100 %

постоя
нен

100 %

100 %

постоя
нен
постоя
нен

100 %
нанесени
данни
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5. Актуализиране на
данни в националния
регистър.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИТЕ
Концепция за
1. Разработване на м. I
1.Актуализиране Създаване на
развитие на
предложения за
на нормативна условия
промени в ЗФВС
и възможности за спортните
уредба,
училища
и ППЗФВС
провеждане на
отнасяща
в РБ;
качествен,
2. Разработване
м. II
се до
„Национална
на предложения за
съвременен и
дейността
ефективен учебно- стратегия за
актуализиране на
на спортните
развитие на
тренировъчен и
„Национална
училища.
физическото
състезателен
стратегия за
процес,
развитие на
възпитание и
Физическото
реализиране на
спорта в
спортния талант
възпитание и
Република
на подрастващите България 2010- порта
и издигане
2020г.”
в Република
престижа на
България 2010страната чрез
2020г.”
спечелване на
призови
класирания от
международни
състезания.
Програма на
м. II
3. Участие в
правителството междуведомствени
на европейското работни групи и
развитие на
комисии за
България 2009/ разработване и
2013г.
актуализиране на
нормативната
уредба, отнасяща
се до дейността
на СУ

Актуализирани
ЗФВС и ППЗФВС
Актуализирана
„Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта в
Република
България 20102020г.”

Програми,
наредби,
стратегии
др.
нормативни
документи

Разработени
критерии за
определяне на
национални
училища

критерии

Разработени и
предложени
промени в

Актуализи
рани
нормативни
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4.Актуализиране и м.IV
оптимизиране на
учебните програми
по спортна
подготовка
за СУ.
5.Актуализиране на м.І -ІII
тестовете за оценка и
прием на учениците в
СУ

2.Устойчиво
развитие на
спортноподготвителния
процес в
спортните
училища
чрез
осъществяване
на
активно
взаимодействие,
съгласуваност
и координация
с държавните
и общински
институции.

1. Промяна на
статута
и финансирането
на общински
спортни
училища в
държавни и
преминаването им
под ръководство
то и
контрола на МФВС

„Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта в
Република
България 20102020г.”

2.1.Осъществява
не на
междуведомствена
координация при
процедура по
промяна
на статута и
финансирането на
общински спортни
училища в
държавни

м.I - XII

нормативната
уредба на
МОМН,
отнасящи се до
дейността на СУ

документи

Разработени и
актуализирани
нормативни
документи

Брой
разрабо
тени
програми

Актуализирани
тестове за
оценка и прием
в СУ
1бр.
държавно
спортно
училище
и 20 бр.
общински
СУ

Брой
актуализи
рани
тестове за
оценка
и прием на
ученици
в СУ
Общо :
9 бр.
държавни
до края на
2011г.
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2.2. Събиране и
обобщаване на
актуална
информация
за състоянието на
учебнотренировъчния
и спортносъстезателния
процес
в СУ – брой
ученици,
класирания, кадри.

2. Създаване на
комплексни
условия(битови,
организационни,
финансови,
материалнотехнически и
кадрови)
за провеждане на
високоефективен
учебновъзпитателен
и тренировъчен
процес на
учениците
в СУ

Програма на
мерките за
закрила на

м.III
Информация,
необходима за
вземане на
управленски
решения за
оптимизиране на
дейностите в СУ.

2.3. Координация,
мониторинг и
съдействие при
осъществяване на
ДПП в СУ

м .I - IX

2.4. Подпомагане
на учебно –
тренировъчната
дейност в СУ

м. X

2.5.Процедура по
предоставяне на

в
сроко

реализиран ДПП

Предоставена
спортна
екипировка на
новоприетите
ученици
Реализиране на

Брой
ученици1879;
Брой
спортове32;
Брой
паралелки - 67

100% от
новоприетите
ученици
в СУ
152
стипендии

Брой
ученици1879;
Брой
спортове32;
Брой
паралелки
67

100% от
новоприетите
ученици
в СУ
152
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деца с изявени
стипендии по
дарби през 2011г Програма на
мерките
за закрила на
деца с изявени
дарби през 2011г.

ве по „Програма на
наред мерките за
закрила на деца
бата
с изявени дарби
през 2011г.”

м. X
2.6. Повишаване
квалификацията на
учителите по спорт в
СУ чрез
специализирани
курсове в
акредитирани за
целта институции
2.7.Провеждане на м.V
работно съвещание
с директорите и
помощникдиректорите по

Организирани
курсове за
обучение

Оптимизиран
учебнотренировъчен
процес

за
учениците
от
държавните СУ и
ученици
с увреждания от
специалните
училища,
постигнали спортни резултати
( раздел
IV, т.2 от
Програма
та)
Брой
участници
– 50 бр.

Брой
участници
– 40 бр.

стипендии
за
учениците
от
държавните СУ и
ученици
с уврежда
ния от
специалните
училища,
постигнали спортни
резултати
( раздел
IV,
т.2 от
Програма
та)
Брой
участници
50 бр.

Брой
участници
– 40 бр.
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спортна подготовка
на СУ.
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.

1.Развитие на
ученическия и
1.Програма на
студентския спорт, правителството
спорта за хора с
на европейско
увреждания и децат развитие на
в риск с цел
България
подпомагане
2. Национална
физическото
стратегия за
развитие
развитие на
на децата и
физическото
младите
възпитание и
хора, изграждане
спорта в
на умения и
Р. България
навици за
2010-2020 г.
двигателна
3. ЗФВС
активност
4. ППЗФВС
и спортна изява.
5. УП на МФВС

м.X

2.8. Провеждане на
работно
съвещание с
представители на
постояБСФ
нен
1.Разработване,
финансиране,
координиране и
реализиране на
програми на МФВС
в областта на
физическото
възпитание,
ученическия,
студентския спорт,
спорта за хора с
увреждания,
деца в риск и деца
от предучилищните
м.V
учебни заведения.
2.Актуализиране
на програмата на
МФВС „Спорт за
хора с увреждания
и деца в риск”

Брой
участници
– 30бр.

Повишаване на
двигателната
активност и
увеличаване
броя на
занимаващите
се с физически
упражнения и
спорт.

Осигуряване на
условия за
провеждане на
спортни
занимания,
спортнотренировъчна
дейност .

Брой
кандидатстващи
спортни
организации с
проекти
по програми
на МФВС

Брой
проекти
Брой
обхванати
участници
в програмата

Брой
участници
– 30бр.

Брой
реализирани
проекти
по
програми
на МФВС

Брой
проекти
Брой
участници
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м.V

Осигуряване на
условия за
провеждане на
спортносъстезателна
дейност и
реализиране на
лични спортни
резултати

Брой
обхванати
участници
в програмата

Брой
участници

м. IIIIV

Повишаване
здравния статус
на децата от
детските
градини

Брой
проекти
Брой
обхванати
участници
в програмата

Брой
проекти
Брой
участници

Осигуряване на
условия за
провеждане на
спортносъстезателна
дейност

Брой
Брой
участници – участници
2 000 бр.

3.Оптимизиране на
„Програма за
организиране и
провеждане на
спортно-състезателна дейност на
деца, настанени в
ДДЛРГ

4.Разработване на
проект на пилотна
програма за
оптимизиране на
двигателния режим
на децата от
предучилищните
учебни заведения
5.Осъществяване
на наблюдение и
контрол за
изпълнението на
програмите

постоянен

м.IV

4.Организация,
управление и
координация

6. Осъществяване
на координация и
съдействие при
провеждането на
инициативата
„Месец на
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между
държавните и
обществените
институции,
структури и
спортни
организации за
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

българския спорт”
7. Осъществяване
на координация
с МОМН,
Националното
сдружение на
общините,
общинските
администрации и
спортните
организации при
организирането
и провеждането на:
 Ученически игри
за учениците от
общообразователните училища:
 Ученически игри
за учениците с
увреден
слух, нарушено
зрение, физически
увреждания
и увреждания на
централната
нервна система
 провеждането на
спортносъстезателната
дейност във
висшите учебни
заведения

постоянен

съгласно
ДСК и
МСК
на
АУС

Осигуряване на
условия за
в
сроко- провеждане на
спортновете

Брой
участници
Брой
спортове

Брой
участници
Брой
спортове

Брой
участници
Брой
спортове

Брой
участници
Брой
спортове

Брой
участници
Брой
спортове
Брой

Брой
участници
Брой
спортове
Брой
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8. Съдействие и
финансово
подпомагане на
проекти с
интеграционен
характер:
- за съвместна
спортна дейност
между деца без
увреждания и деца
с нарушено зрение.
- за съвместна
спортна дейност
между деца без
увреждания и
деца с увреден
слух.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Осигуряване на
Програма на
оптимални
правителствот
условия и
о за
възможности за
европейското
практикуване на
развитие на
спорт за всички и
България 2009социален туризъм 2013г.
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта в
Република
България 20102020

на тях състезателна
дейност
ното
провеждане

състезания състезани
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Дирекция
ФВССВ
1. 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.

1.1.Изпълнение на
Бюджетна
програма на МФВС
програма
„Спорт
в „Научи се да
плуваш” за начално
свободното
време”
за обучение на деца
по плуване
2011г.

м.
април
– м.
декем
ври

1.1.Осигуряване
на достъп до
спортна база и
квалифицирани
спортни
специалисти.
Придобиване на
първоначални
знания, умения и
навици за
практикуване на
спорта плуване.

Реализирани 22
проекта
сума
321 746 лв.
деца 4 000, в 12
нас. места
на 26
басейна.

Реализирани 30
проекта
сума
420 000
лв.
деца 5 000 в
22 нас.
места на
25
басейна

1.2.Изпълнение на
програма на МФВС
„Спорт за децата в
свободното време”
за начално обучение
по вид спорт

м.
февру
арим.
декем
ври

1.2.Осигуряване
на достъп до
спортна база и
квалифицирани
спортни
специалисти.
Придобиване на
първоначални
знания, умения и
навици за
практикуване на
предпочитан вид
спорт.

Реализирани 266
проекта
сума
1 091 973
лв.
деца 14 000
55 вида
спорт в 77
нас. места
.

Реализирани 194
проекта
сума
975 200
лв.
деца 10 000
42 вида
спорт в
60 нас.
места

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

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

1.3.Финансово
подпомагане,
изпълнение на
програма на БФСки
„Научи се да караш
ски”

1.3.Начално
м.
обучение по ски
януар
на деца от
и - м.
столични
март
училища
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2. Подпомагане
на
общественополезната
дейност на
национални
спортни
организации и
многоспортови
федерации,

1.4.Финансово
подпомагане
изпълнение на
програма на БФС за
развитие на детския
футбол

м.
април
м.деке
мри

1.5.Финансово
подпомагане
изпълнението на
проекти и програми
на спортни
организации за
развитие на спорта
за всички и спорта в
свободното време

В
сроко
ве,
опред
елени
със
запов
ед на
минис
търа
посто
янен

2.1 Изпълнение на
„Програма за
развитие на спорта
за всички” на
МФВС;

1.4.Осигуряване
на възможности
за спортна
изява и подбор
на талантливи
деца чрез
организиране и
провеждане на
детски
футболни
турнири.

2.1.Устойчиво
развитие
на
дейностите
в
областта
на
спорта
за
всички
и
социалния
туризъм
чрез
подпомагане на
общественопол

сума
200 000 лв.
5 021 деца
27 турнира
в 23
населени
места

сума
200 000
лв.
6 000
деца
27
турнира в
26
населени
места

3 проекта
сума
55 900 лв.
711
участници

6
проекта
сума
106 860
лв.
3 000
участниц
и

12 проекта
сума
807 700 лв.
252 прояви
по 46 вида
спорт
145 000
участници
Предоставени

13
проекта
сума
1 200 000
лв.
180
прояви по
31 вида
спорт
145 000
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администрира
щи спорта на
ведомствен и
отраслов
принцип, с
оглед
създаване на
условия за
здравословна
двигателна
активност и
разнообразяван
е на спортните
услуги, които
гражданите
ползват през
свободното си
време.
3. Мониторинг и
контрол на
изпълнение на
програмите и
проектите,
свързани с
развитието на
спорта за
всички и спорта
в свободното
време.

езната дейност
на лицензирани
спортни
организации
чрез
проектно
финансиране.

3.1.Осъществяване
на контрол чрез
проверки на
одобрените проекти
на спортни
организации за
изпълнение на
програмите на
МФВС
3.2. Съвместно с
дирекция ФУ
приемане на
финансовите и
съдържателните
отчети на спортните
организации,
получили средства

посто
янен

посто
янен

3.1.Оптимизира
не на
дейностите по
одобрените
проекти

3.2.Целесъобра
зност и
законосъобразн
ост при
разходване на
предоставените
средства

спортни
услуги за
около
9 600
граждани

участници
Предоста
вени
спортни
услуги за
около 10
000
граждани

461
проверки

460
проверки

253
250
отчета/про отчета/
токола
протокол
а
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4.Осъществява
не регионалната
политика на
МФВС

от МФВС за
изпълнение на
програмите;
4.1 Оказване на
помощ и
съдействие на
общински
администрации и
спортни
организации при
изготвяне и
изпълнение на
общински програми
за развитие и
насърчаване на
физическото
възпитание и
спорта
4.2 Оказване на
помощ и
съдействие на
общинските
администрации при
изготвяне и
изпълнение на
Програма за
честване на 17 май,
Ден на българския
спорт
4.3 Извършване на
процедура по
събиране и
обобщаване на

посто
янен

4.1.Активизиран
е на
сътрудничество
то между
общинските
органи и
спортните
организации

Разработв
ане на
общински
програми

Разрабо
тване на
общинск
и
програм
и

м.май

4.2.Разработван
е и реализация
на програми и
дейности

в 140
общини по
50 вида
спорт

в 150
общини
по 50
вида
спорт

4.3.Наличие на
база данни

обобщена
инф. от
207
общини

обобщав
ане на
инф. от
264

м.май
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разходван общини
и за 2009г.
66 580 455
лв.
планирани
за 2010г. 64 344 980
лв.

информация за
разходваните и
планираните
средства от
общинските
бюджети за спортни
дейности и
експлоатация на
спортната им база

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
Издигане на
1. Създаване
Национална
1.1.Изследване
спортния престиж стратегия за
на
нивото на
на нацията на
необходимите
развитие на
функционалните
предпоставки и световно равнище физическото
възможности на
условия за
възпитание и
спортистите от
системна,
спорта 2010националните и
научно
2020 г.
олимпийски отбори
обоснована
тренировъчна
дейност на
всеки, който
притежава
необходимите
способности и

м.
По- добро
декем управление на
ври
тренировъчния
процес

1004 бр.
КФИ

1000 бр.
КФИ

проявява
желание за
постигане на
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високи спортни
резултати и
изява в
състезания на
всички
равнища.
1.2. Физикално
възстановяване на
спортистите
от националните и
олимпийски отбори

м.
Пoвишени
декем възможности на
ври
спортистите за
поносимост на
високи
тренирoвъчни
натоварвания

462 – ма
състезате
ли

470
състезат
ели

1.3. Ресурсно
осигуряване на
дейностите за
оперативен и текущ
контрол на
спортната
подготовка

м.
март

Осигурено
финансир
ане (по
програма
„Олимпийс
ка
подготовк
а”) за 13
експерти
по научноприложна
дейност

Осигуре
но
финанси
ране (по
програм
а
„Олимпи
йска
подготов
ка” ) за
14
експерти
по
научноприложн
а
дейност

1.4 Мониторинг на
дейностите за
контрол на

м.
Идентифициран
декем е на
ври
проблемните

Увеличен обем
на информация,
предназначена
за оперативно
управление на
тренировъчния
процес

20
наблюде
ния

17

точки при
провеждане на

ефективността на
тренировъчните

дейностите за
контрол на
ефективността
на
тренировъчните
въздействия
м.
Наличие на
декем база данни за
ври
подпомагане
процеса на
вземане на
управленски
решения

въздействия

1.5 Събиране и
анализ на база
данни за
дейностите за
контрол на
ефективността на
тренировъчните
въздействия по
програмата за
олимпийска
подготовка
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
1 Изграждане Създаване
на Национална
1.1.Подпомагане с
посто
нанова спортна необходими
стратегия
за финансови
янен
инфраструктур условия
за развитие
на средства
а,
подготовка
на физическото
изпълнението
на
реконструкция спортистите
и възпитание и одобрените проекти
и
спорта
в за
системни
изграждане,
модернизация
занимания
с РБългария;
реконструкция
и
на
спортните физически
модернизация
на
обекти
и упражнения
и Национална
спортни обекти и
съоръжения,
спорт на всички
програма за
съоръжения по ред

Сключване
на
договори
със
спортни
федерации,
спортни клубове
за подобряване
спортната
инфраструктура,
модернизиране
и

съобразени с членове
на развитие
на и
условия
изискванията
обществото, както физическото
Наредба
на
и издигане
възпитание и
1/02.03.2007г.

реконструиране
на
спортните
обекти и

на
Н-

Изготвен
анализ

100%
реализиран
е на
одобрените
проекти
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съответните
спортния престиж спорта
РБългария
международни на нацията;
нормативи
и
създаване на
Достъпност на

съоръжения

в 1.2. Осигуряване на
достъпност
до
спортните обекти и
съоръжения за

условия
за спортната
достъп до тях инфраструктура
на
хора с
увреждания.

практикуване
на
спорт за хората с
увреждания

2.Финализиран
е изграждането
на
„Многофункцио
нална спортна
зала - гр.
София.”

Издигане
авторитета
на
РБългария
чрез
провеждане
на
европейски,
световни и други
първенства

3 Изграждане
на
„Национална
антидопингова
лаборатория” и
център за
„Контрол и
управление на
спортната
подготовка

Приоритетно
насочване
на
държавните
инвестиции
към
изграждане
на
специализирани и
модерно
оборудвани
обекти,
електронно
изчислителна
техника
за
тренировка
и
контрол на

Създаване на
национален
многофункционален
спортен комплекс,
отговарящ на
изискванията на
световните
федерации и на ЕС
Осигуряване
осъществяването
на дейности по
организирането и
провеждането на
допинг контрол на
спортисти и
осъществяване
контрол върху
спортната
подготовка

авгус
т

Въвеждане на
спортното
съоръжение в
експлоатация

100%
завършване
на
строителнит
е работи

декем Въвеждане на
ври
обекта в
експлоатация

100%
функционир
ане на
обекта

тренировъчния

19

процес
4. Оптимално
Подобряване на
функциониране материално
на спортните
техническата база
обекти и
съоръжения,
предоставени
за управление
и
разпореждане
на МФВС
5.Разширяване Поддържане на
параметрите
информационна
чрез
система с
въвеждане на
актуална база
нови критерии
данни, достъпна
на Публичния
за спортни
регистър на
организации и
спортните
граждани
обекти и
обектите за
социален
туризъм
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. Изпълнение Усвояване на
на проекти в
средства по
рамките на
програми и
Европейската
проекти
година на
доброволчеството 2011
2.Организира-

Оптимално
разпределение на
средства за
капиталови разходи
от бюджета

посто
янен

Осъществяване
контрол по
ползването по
предназначение
на спортните
обекти и

100%

съоръжения

Възлагане и
изработка на
специализиран
софтуер

авгус
т

Осигуряване
достъпност на
базата данни,
включена в
регистъра

Координационни
срещи с
партньорите;
Предоставяне на
идейни
предложения;

посто
янен

Популяризиране
на идеята за
доброволчеството

Участници в
инициа
тивите
–0

Междукултурен

250

Провеждане на

100%
Изготвяне
на
софтуерен
продукт

Възможно
най-широка
и
разнообраз
на публика
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инициативите

не на
Спартакиада
за деца на
българи,
живеещи в
чужбина
3.Осъществява
не на проекта
„Искам да
бъда” в

диалог

деца от 350 деца
чужбин от чужбина
а

Преодоляване
на
дискриминацият
а, социална
кохезия и

240
деца

240 деца

приучване към
толерантност и
честна игра

рамките на
Десетилетието
на Ромското
включване

4. Сключване
на
споразумения
и програми за
сътрудничеств
о

Насърчаване на
международния
обмен в областта
на спорта

5. Проучване и
проследяване
на
документите,
уреждащи
основните
насоки на
европейската
политика в

Непрекъснато
актуализиране на
познанията в
областта на
европейското
законодателство,
свързано със
спорта

Подготовка на
проекти на
споразумения и
програми;
Съгласуване на
предложения с
БСФ;
Участие в
европейски форуми
– Съвети, работни
групи, неформални
срещи и др.
Запознаване с
приоритетите на
унгарското
председателство

посто
янен

Подписани
споразумения и
програми за
сътрудничество

4

4

посто
янен

Придобити
познания;

-

-

Възможност за
предоставяне на
актуална
информация
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областта на
спорта

Запознаване с
приоритетите на
полското
председателство

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОТОКОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
постя Активно
1.Реализиране Осигуряване на
Медийно и
нен
присъствие на
политика на
медийно
протоколно
министъра и на
отворени
присъствие и
осигуряване на
ръководния екип
врати,
активност на
срещите и
на МФВС в
осигуряване на национално и
събитията с
националните
публичност и
регионално ниво
участието на
електронни
прозрачност в
за отразяване
министъра на
медии и в
дейността на
дейността на
физическото
пресата;
възпитание и
МФВС.
МФВС.
медийно
спорта и на неговия
отразяване на
екип. Изготвяне на
работата на
прессъобщения,
организиране на
МФВС.
пресконференции
по актуални
въпроси, изготвяне
на протоколната
кореспонденция на
министъра,
организиране и
провеждане на
национални
кампании, свързани
с детско-юношеския
и масов спорт.
2.Анализиране Планиране на
Организиран
на публикации адекватна
е на
в пресата и
медийна политика
пресконфере
проучване на
по дадена
нции,

Брой
предос
тавени
прессъ
общен
ия на
медиит
е – 20.
Брой
участи
яв
предав
ания и
интерв
юта в
пресат
а - 5.
Брой
органи
зирани
преско
нферен
ции –
2.

Брой
предоставен
и
прессъобще
ния на
медиите –
300.

Брой
изготве
ни
станов

Брой
изготвени
становища
и отговори

Брой
участия в
предавания
и интервюта
в пресата –
ежеседмичн
о.
Брой
организиран
и
пресконфер
енции – 20.
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общественото
мнение по
актуални
проблеми,
свързани с
българския
спорт.

проблематика.

изготвяне на
становища и
отговори.

3.Реализиране
на дългосрочна
медийна
политика за
изграждане на
публичния
имидж на
МФВС и на
министъра на
спорта.
4.Организиране
на
изграждането и
поддържането
на
вътрешна
система
за
обмен
на
компютърна
информация и
комуникации;
обезпечаване
на сигурността
на

Присъствие на
ръководството на
МФВС в пресата
и електронните
медии на
национално и
регионално ниво.

Организиран
е на участия
в
предавания,
рубрики,
уточняване
на интервюта
и изявления
от страна на
МФВС.

ища и
отговор
и по
пробле
мни
въпрос
ив
българ
ския
спорт –
1.

по
проблемни
въпроси в
българския
спорт – в
зависимост
от
проблемите
, които се
тиражират в
медийното
пространств
о.
Реализиране на
ежеседмични участия в
медиите

Осигуряване
синхрона
и
съвместимостта
на
информационната
система
с
информационната
система
на
държавната
администра
ция,
както
и
обмена
на
информация по
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информационната система
на
министерството.

електронен
път;
осигуряване
на
хардуер
и
софтуер
за
поддържане
на
информационната
система на МФВС,
както и текущото й
осъвременяване.

ИНСПЕКТОРАТ НА МФВС ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗА
1. Контрол
Ефективен
/текущ/ върху
контрол за
дейността на
спазване на
министерството нормативните
на
актове
териториалнит
е му звена и
второстепеннит
е
разпоредители
с бюджетни
кредити.

2. Контрол за
предотвратява
не и

1.1.Извършване на проверки
на структурни
звена
в
администрация
та
за
изпълнение на
дейността
и
спазване
на
вътрешните
правила
за
организация на
работата.
1.2.Извършване на проверки
за изпълнение
на
приоритетите
по политики от
дирекциите в
МФВС.
2.1.Извършване на проверки
по сигнали

Определен със
заповед
на
министъра

Ограничаване на
рисковете от
неизпълнение на
дейностите и
спазване на
вътрешните
правила за
организация на
работа.

Провер
ките
ще се
извърш
ват за
1-ви
път в
предви
дените
структу
рни
звена.
Няма
индика
тор за
текущо
състоя
ние.

Изпълнение
на
дейностите
на 80%

Опреде
лен със
заповед

Ограничаване на Няма
рисковете от
индика
допускане на
тори за

Изпълнение
на
препоръки-
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разкриване на
конфликт
на
интереси
и
корупционни
прояви
в
министерството
и
второстепеннит
е

срещу
на
незаконни или министъра
неправилни
действия или
бездействия на
служители
в
администрация
та.
2.2.Извършва-

разпоредители
с
бюджетни
кредити.

не на проверки
по
предотвратява
не и борба с
корупцията за
установяване
на конфликт на
интереси
и
други
нарушения на
служебните
задължения в
администрация
та.

ИНСПЕКТОРАТ НА МФВС ПО ЧЛ. 64 ОТ ЗФВС
1. Контрол
Ефективен
/текущ и
контрол за
последващ/
спазване на
върху
нормативните
дейността на
актове и
спортните
разходването на
организации,
финансовите
финансирани
средства по
от МФВС, както предназначение

1.1.Извършване на проверки
на спортните
организации,
получили
финансови
средства от
държавния
бюджет и на

Ежегодно
Определен със
заповед
на
министъра

конфликти на
интереси и
корупционни
прояви.

текущо
състоя
ние.

те на 100%.

Ограничаване на
рисковете от
наличие на
незаконосъобраз
ни вътрешни
актове и
нецелесъобразно разходване
на финансовите

Провер
ките
ще се
извърш
ват за
1-ви
път в
предви
дените

Изпълнение
на
препоръките на 100%.
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и за
законосъобраз
ното и
целесъобразно
то разходване
на финансови
средства

лицата, които
предлагат
спортни услуги
публично.
1.2.Извършване на
последващ
контрол за
изпълнение на

средства
Ежегодно

публич
но

препоръките,
направени при
проверките от
Инспектората.
2. Извършване
на проверки по
сигнали,
молби, жалби и
заявления на
граждани и
организации
срещу
незаконни или
неправилни
действия от
спортни
организации

2.1.Извършва- Ежегодно
не на проверки
след
постъпване в
МФВС на
сигнали,
молби, жалби и
заявления или
предложения

СО и
на
лицата,
които
предла
гат
спортни
услуги

Изготвяне на
становища и
даване на
указания за
отстраняване на
установени
пропуски и
нарушения.
Изготвяне по
компетентност
на отговор.

Провер
ките
ще се
извърш
ват по
сигнали,
молби,
жалби,
заявления
или
предло
жения
срещу
СО.
Няма
индикатор за

Изпълнение
на
препоръкит
еи
указанията
на 100%
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текущо
състоя
ние
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