ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спрота
1
Цели за 2011 г.

Дейности

2

СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
1.Реализира- 1.1 Подпомагане с
не на проекти финансови средства
по
изпълнението на
програмите
одобрените проекти
на МФВС в
за 2011 г. на
областта на
спортните федерации
олимпийската по Програмата на
подготовка и
МФВС за олимпийска
спорта за
подготовка;
високи
постижения.
1.2. Подпомагане с
финансови средства
изпълнението на
одобрените проекти
за 2011г. на
спортните федерации
по Програмата на
МФВС за развитие на
спорта за високи
постижения;

3
Резултат

Сключени
договори между
МФВС и БСФ за
ОП и подписани
приложения към
договорите за
размера на
средствата по
дейности.
Сключени
договори между
МФВС и БСФ за
СД и подписани
приложения към
договорите за
размера на
средствата по
дейности.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в начало
на 2011г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2011г. /

38 договора

38 договора

37 договора

37 договора

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/

100%

100%
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1.3. Утвърждаване
на Инструкция за
награждаване с
парични средства от
МФВС за постигнати
призови класирания
на българските
спортисти на
световни и
европейски
първенства през 2011
г.;

Утвърдена
инструкция и
изготвени
заповеди за
награждаване

1.4. Перманентен
контрол на
изпълнението на
целите, заложени в
проектите на БСФ по
програмите за
олимпийска
подготовка и за
развитие на спорта
за високи
постижения;

Направени
анализи за
представянето
на спортистите
на световни и
европейски
първенства.

100%

100%

100%

1.5. Провеждане на
перманентен контрол
за изпълнението на
дейностите по
проектите на
спортните федерации
по програмите на
МФВС.

Проведени
наблюдения на
тренировъчния
процес и
състезания от
държавния и
международния
спортен
календар.
Изготвени

100%

70%

70%

100%

100% / 25
заповеди

100%
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1.6. Подпомагане и
координация с БОК
на организацията,
ресурсното
осигуряване и
участието на
българска спортна
делегация на МОИ
Инсбруг’2012.

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

2.1. Подпомагане с
финансови средства
през 2011г. на
одобрените проекти
на спортните
федерации за
провеждане на
европейски, световни
и други
международни
първенства на
територията на
Република България;

становище по
тримесечни
отчети на
спортните
федерации.

Сключени
договори за
домакинства
между МФВС и
БСФ

100%

37

100%

37

100%

100%
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на Република
България.
3. Водене на
национален
регистър на
лицензираните спортни
организации
и на
членуващите
в тях спортни
клубове.

3.1. Лицензиране
Издадени и
15
15
и/или подновавяне на подновени
спортните лицензии
лицензи на сп.
на спортните
организации
организации.
3.2. Издаване на
Издадени
409
409
удостоверения за
удостоверения
лиценз и вписване на
спортни клубове в
националния
регистър.
3.3. Вписване или
Вписани спортни
404
404
клубове в
заличаване на
спортни организации националния
и спортни клубове, по регистър
предложение на
лицензираните
спортни организации
в националния
регистър.
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
1.Разработ1.1.Участие в работна 1.1.Разработване ЗФВС,
Национална
ване на
група за разработване на дългосрочна
ППЗФВС,
стратегия за
предложения на Национална
политика по
УП на МФВС, РФВС
за програмни стратегия за РФВС за отношение на
Наредба Н-1
2012-2022 г.,
документи и периода 2012-2022 г. спорта за всички и др.
предложение
проекти за
за изм. и доп.
нормативни
1.2. Изготвяне на
1.2. Изготвени
ЗФВС,
актове (или
предложения за
предложения за
предложение
тяхната
изменение и
изменение и
за нов ЗФВС,
промяна),
допълнение на
допълнение на
ППЗФВС,
свързани с
нормативни и
нормативни
УП на МФВС,
физическото поднормативни актове актове в областта
Наредба Н-1 и

100%

100%

100%

напълно постигната цел
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възпитание,
спорта в
свободното
време с оглед
осигуряване
на условия за
практикуване
на спорт,
изява и
реализиране
на лични
спортни
резултати

в областта на спорта
за всички

на спорта за
всички

1.3. Актуализиране на
програмите на МФВС
„Спорт за децата в
свободното време”;
„Научи се да плуваш”;
„Програма за
развитие на спорта за
всички

1.3. Висока степен
на обективна
оценка на
проектите.
Увеличаване на
ефекта и ползите
от тяхното
изпълнение.

3 програми,
формуляри и
образци на
документи

2.1.Създаване на
условия и
възможности за
участие в спортни
занимания на
деца,
непрактикуващи
системно спорт.
Придобиване на
първоначални
знания, умения и
навици за
практикуване на
предпочитан вид
спорт

Реализиране Реализирани 191 напълно постигната цел
на 194
проекта
проекта

2.2.Начално
обучение по
плуване на деца

Реализиране Реализирани 21
на 30 проекта проекта
сума
сума
420 000 лв.
323 180 лв.
деца
деца

2.Координи2.1.Програма „Спорт
ране
за децата в
изпълнението свободното време”
на програми и
проекти в
областта на
физическото
възпитание,
спорта в
свободното
време

2.2.Програма „Научи
се да плуваш”

др.

сума
975 200 лв.
деца
10 000
сп. занимания
40 000
42 вида спорт
60 населени
места

3 програми,
формуляри и
образци на
документи

сума
960 700 лв.
деца
10 000
сп. занимания
40 000
44 вида спорт
60 населени
места
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5 000
сп. занимания
8 000
22 населени
места

3 218
сп. занимания
5 600
13 населени
места

2.3.„Програма за
2.3.Подпомагане
развитие на спорта за на
всички”
общественополезната дейност на
лицензирани
спортни
организации с
оглед устойчивото
развитие на
спорта за всички

13 проекта
8 проекта
13 договора 8 договора сума
сума 1 200 000 763 400 лв.
лв.
141 прояви по 46
150 прояви по вида спорт
50 вида спорт 130 000
145 000
участници
участници
Предоставени
Предоставени спортни услуги
спортни услуги за около 9 000
за около 10
граждани
000 граждани

2.4. Проект ”Научи се
да караш ски”

2.4.Начално
обучение по ски
на деца

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

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

2.5.Програми за
развитие на детския
футбол

2.5.Създаване на
условия за
спортносъстезателна
изява и подбор на
талантливи деца

програма
сума 200 000
лв.
6 400 деца
27 турнира в
26 населени
места

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

2.6.Програми и

2.6.Провокиране

6 проекта

2 проекта
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проекти на спортни
организации за
развитие на спорта в
свободното време

на интерес към
активни спортни
занимания с
оглед
подобряване на
здравословното
състояние на
хората
3.Осъществя- 3.1.Осъществяване на 3.1.Оптимизиране
ване на
контрол чрез проверки на дейностите по
наблюдение и на одобрените
одобрените
контрол
проекти на спортни
проекти
организации за
изпълнение на
програмите на МФВС
3.2.Съвместно с
дирекция ФУ,
приемане на
финансовите и
съдържателните
отчети на спортните
организации,
получили средства от
МФВС за изпълнение
на програмите
4.Осъществя- 4.1.Оказване на
ване на
помощ и съдействие
регионалната на общинските
политика на
администрации при
МФВС чрез
изготвяне и
териториални- изпълнение на
те структури общински програми за
развитие и
насърчаване на

сума 106 860 сума 38 560 лв.
лв.
525 участници.
3 000
участници.

460
проверки

3.2.Целесъобраз- 249
ност
и отчета/протозаконосъобразкола
ност
при
разходване
на
предоставените
средства

4.1.Активизиране Общински
на
програми
сътрудничеството
между
общинските
органи и
спортните
организации

450
проверки

напълно постигната цел

249
отчета/протокола

Разработени
общински
програми

напълно постигната цел
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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 и
професионален
празник на
работещите в
сферата на спорта

4.2.Разработване в 150 общини в 133 общини
и реализация на 50 вида спорт 50 вида спорт
програми
и
дейности

4.3.Процедура по
събиране и
обобщаване на
информация за
разходваните
средства от
общинските бюджети
през 2010 г. за
спортни дейности и
експлоатация на
спортната им база и
планираните такива
за 2011 г.

4.3.Наличие
база данни

4.4.Събиране на
предложения от
общини за
награждаване на

на обобщена
инф. 264
общини

обобщена инф.
от 207 общини
(от 264)
51 860 930 лв.
планирани за
2011г. 62 245 483 лв.

Наградени
спортни деятели
от 65 общини
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спортни деятели за
постигнати високи
резултати и цялостен
принос в областта на
спорта
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИТЕ
1.Актуализи1.1.Разработен
Актуализирани
Разработване
ране на
проект на Наредба
условията и
на проект на
нормативната за условията и реда
реда за прием
Наредба за
уредба,
за прием и спортна
на ученици в СУ; условията и
отнасяща се
подготовка на
реда за
до
учениците в
Оптимизирани
прием и
дейността на спортните училища,
организацията,
спортна
управлението и
спортните
подготовка на
контролът при
училища
учениците в
(СУ).
провеждане на
спортните
спортната
училища;
подготовка на
учениците в СУ;

Разработена и напълно постигната цел
приета
Наредба №1 от
17 май 2011г.
за условията и
реда за прием
и спортна
подготовка на
учениците в
спортните
училища;

Регламентирани
отношенията
между спортните
училища и
спортните
организации;
1.2.Разработени и
предложени промени
в подзаконови
нормативни актове от
нормативната уредба
на Министерството
на образованието,
младежта и науката,

Оптимизиране
на спортно –
подготвителния
процес по
отношение
сформирането
на групите по
спорт,

Разработени
и
актуализирани
нормативни
документи,
отнасящи се
до дейността

Разработени
и предложени
изменения и
допълнения в
нормативни
документи;

напълно постигната цел
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отнасящи се до
дейността на
спортните училища.

1.3.Разработени
предложения за
Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание и спорта,
отнасящи се до
дейността на
спортните училища.

1.4. Разработени
предложения за
Закон за училищното
образование.

планирането и
отчитането на
учебнотренировъчната
дейност, както и
оптимизиране на
системата за
оценяване на
учениците;
Определена
ясна визия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта,
създаване на
условия за
подобряване на
здравословното
състояние,
занимания със
спорт и изява на
подрастващите;

Създаване на
условия и
обхващане на
подрастващите
за занимания
със спорт.
1.5. Разработени
Регламентиране
предложения за нов
на отношенията
Закон за физическото между
възпитание и спорта. субектите,
имащи

на СУ;

Разработени Приета
предложения; Национална
стратегия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта 20122020г.

напълно постигната цел

Разработени
предложения

Разработени
предложения

напълно постигната цел

Разработени
предложения

Разработени
предложения

напълно постигната цел
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2.Устойчиво
развитие на
спортноподготвителн
ия процес в
спортните
училища чрез
осъществява
не
на
активно
взаимодейств
ие,
съгласуванос
т
и
координация
с държавните
и общински
институции.

отношение към
учебнотренировъчния
процес в
спортните
училища и
създаване на
условия за
целево
финансиране на
дейностите,
свързани със
спортната
подготовка на
учениците.
2.1.Събрана,
обобщена и
анализирана
информация за
състоянието на
спортните училища
по отношение на:
- реализиран
държавен планприем;
-брой ученици по
спортове;
-брой и
квалификация на
учителите по спорт; реализирани спортни
постижения от
учениците в
държавни и
международни

Създадени
условия за
формиране на
цели и вземане
на управленски
решения.

Анализ на
състоянието
на учебнотренировъчна
та, спортно
състезателна
та дейност и
кадровия
потенциал в
СУ

Обобщена,
анализирана и
предоставена
информация

напълно постигната цел
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първенства.
2.2.Утвърден
държавен планприем (ДПП) на СУ,
за учебната
2011/2012г.
2.3.Осъществена
координация и
мониторинг,
съдействие и участие
при провеждане на I
и II тур на приемните
изпити в СУ.

Оптимизиран
държавен план прием в СУ - в
съответствие с
наличния
ресурсфинансов,
кадрови,
материална
база.;

Брой ученици
по ДПП –
1967
Брой
спортове31
Брой
паралелки71;

Изпълнение на напълно постигната цел
държавния
план –прием
на ученици в
спортните
училища:
Брой ученици –
1265
Брой спортове29
Бр.паралелки57;

2.3. Осъществена
координация при
актуализиране на
тестовете за прием в
спортните училища и
при разработване на
тестове по нови
спортове, които се
включват в учебната
програма.

Прецизиране на
подбора на
талантливи деца
в спортните
училища.

Утвърждаване от
министъра на
физическото
възпитание и
спорта на
Тестове за
оценка и
прием на
ученици в
спортните
училища

Разработени
напълно постигната цел
нови,
актуализирани
и утвърдени
Тестове за
оценка и прием
на ученици в
спортните
училища

2.4.Предоставяне на
спортна екипировка
на
новоприетите
ученици по държавен
план
-прием,
за
учебната 2011-2012г.

Мотивиране на
новоприетите
ученици и
създаване на
условия за
ефективен
учебно-

Предоставяне на спортна
екипировка
на
1967
новоприети
ученици.

незадоволително
Спортната
постигната цел
екипировка не
е предоставена
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тренировъчен
процес.
2.5.Координация
и съдействие
при разработване
на учебни програми по
спортна подготовка
по спортове,
които нямат прием
в СУ
и спортове, по които
ще се
осъществява прием
от пети клас.

Обхващане на
децата с изявен
спортен талант
от ранна възраст
в СУ и
създаване на
условия за
спортното им
развитие и
изява.

Разработени
и утвърдени
учебни
програми.

Разработени и
утвърдени:
- нови учебни
програми по
сумо, скокове
батут, кик-бокс
самбо;
- учебни
програми за
пети клас по
модерен
петобой,
спортна
стрелба,
джудо, карате,
биатлон;
- за шести клас
по биатлон.

напълно постигната цел

2.6. Осъществяване
на
междуведомствена
координация при
процедура по
откриване и
преобразуване на
общински спортни
училища в държавни.

Създаване на
условия за
качествен
учебно –
тренировъчен
процес и
реализиране на
спортния талант
на учениците от
държавните СУ.

Преобразуване от
общински в
държавни на
осем СУ .

Преобразувани напълно постигната цел
две общински
спортни
училища в
държавни; три
училища в
процедура по
преобразуване;
открито едно
ново общинско
спортно
училище.
13

2.7. Предоставяне
на стипендии на деца
с изявени дарби
в областта на спорта
по „Програма
на мерките за
закрила на деца
с изявени дарби
през 2011г.” в .т.ч
и за децата
с физически
и сензорни
увреждания.

Подпомагане
развитието като
състезатели на
учениците от
държавните
спортни
училища и
учениците с
физически и
сензорни
увреждания,
постигнали
високи спортни
резултати.

Брой
стипендии по
програмата
за 2011г.- 125

Брой
изплатени
стипендии – 84

напълно постигната цел

2.8.Проведено
работно съвещание с
директорите и
помощникдиректорите по
спортна подготовка
на СУ.

Оптимизиране
на учебно тренировъчна и
спортно
състезателна
дейност на
учениците в СУ.

Провеждане
на едно
работно
съвещание с
50 участници

Проведено
едно работно
съвещание с
50 участници

напълно постигната цел

2.9. Проведено
работно съвещание с
представители на
БСФ.

Съгласувани
действия от
страна на
спортните
организации и
спортните
училища при
осъществяване
на спортно
подготвителния
и състезателния
процес със

Провеждане
на едно
работно
съвещание.

Проведено
едно работно
съвещание.

напълно постигната цел
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спортистите,
обучаващи се в
спортните
училища.
3.Организация,
управление и
координация
между
държавните и
обществени
институции и
спортните
организации
за създаване
на условия за
развитие на
физическото
възпитание и
спорта за
учащи и
хората с
увреждания

3.1.Разработване,
финансиране,
реализиране и
координиране на
програми и проекти в
областта на
физическото
възпитание и спорта
за учащи, хората с
увреждания и деца в
риск

Разработени,
утвърдени и
реализирани
програми в
областта на
спорта за учащи,
хората с
увреждания и
деца в риск.

Разработване,
утвърждаване и
реализиране
на
програмите
«Развитие на
спорта за
учащи» и
«Спорт за
хората с
увреждания и
деца в риск»

Разработени,
утвърдени и
реализирани
програми
«Развитие
спорта за
учащи» и
«Спорт за
хората с
увреждания и
деца в риск»

напълно постигната цел

3.2.Координация,
съдействие и
подпомагане на
БАСУ при
разработване и
процедура по
съгласуване на
„Правила за
организиране и
провеждане на
ученически игри за
общообразователните училища през
учебната 2011/2012 г.

Разработени и
съгласувани
«Правила за
организиране и
провеждане на
ученическите
игри през
учебната
2011/2012г.»

Брой ученици
90 000; брой
спортове-8;
три
възрастови
групи.
За
финалните
състезания:
брой отбори 300;
брой
участващи 2 000

Брой
участвали
95 000,
Бр. спортове 8; възрастови
групи - три.
За финалните
състезания:
брой отбори 309;
брой
участващи 2 690 ученика;
средства от

напълно постигната цел
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4. Създаване
на условия за
увеличаване
броя на
практикува -

ученика;
средства от
бюджета на
МФВС 464 000 лв.

бюджета на
МФВС 464 000 лв.

3.3.Координация,
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, физически
увреждания и
увреждания на
централната нервна
система през
учебната 2011/2012г.”

Разработени и
съгласувани
„Правила за
организиране и
провеждане на
ученически игри
за учениците с
увреден слух,
нарушено
зрение,
физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система
през учебната
2011/2012 г.”.

Брой
участници280; 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;
Средства от
бюджета на
МФВС общо в
размер на
28 650 лева.

Брой
напълно постигната цел
участници 330;
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;
Средства от
бюджета на
МФВС общо в
размер на
28 650 лева.

4. 1.Контрол,
координация,
финансиране и
мониторинг на
състезанията от

Контрол и
мониторинг на
финансираните
етапи от МФВС
на ученическите

Брой ученици
95 000, брой
спортове -8
три
възрастови

напълно постигната цел
брой ученици
95000, брой
спортове -8 три
възрастови
групи.
16

щите спорт
учащи чрез
разширяване
обхвата.

ученическите игри за
учениците от
общообразователните училища за
2010/2011г.

игри – областен,
зонален и
финален,
За учебната
2010/2011г.

групи.
За
финалните
състезания:
брой
населени
места – 20;
брой отбори 300;
брой
участващи2 000
ученика;
средства от
бюджета на
МФВС 464 000 лв.

За финалните
състезания:
брой населени
места – 20;
брой отбори 309;
брой
участващи2 000 ученика;
средства от
бюджета на
МФВС 464 000 лв.

4. 2.Контрол,
координация,
финансиране и
мониторинг на
състезанията от
ученическите игри за
ученици с увреден
слух, нарушено
зрение, физически
увреждания и
увреждания на
централната нервна
система през
учебната 2010/2011г.

Контрол и
мониторинг на
финансираните
от МФВС
състезания от
ученическите
игри за ученици
с увреден слух,
нарушено
зрение,
физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система
през учебната
2010/2011г.

Брой
участници280; 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

напълно постигната цел
Брой
участници- 300;
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;
Средства от
бюджета на
17

система – 6;
МФВС общо в
Средства от
размер на
бюджета на
28 650 лева.
МФВС общо в
размер на
28 650 лева.
4.3.Контрол на
дейностите на
спортни организации
при реализиране на
програма „Спорт за
хората с увреждания
и деца в риск”.

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

Брой спортни
организации 30;
брой
спортове –
10;
брой
участници –
1200.

Брой спортни
напълно постигната цел
организации36; брой
спортове -11;
брой участници
-1500.

4.4. Подпомагане,
координация и
съдействие при
провеждане на
Национална
кампания „Аз обичам
спорта”

Реализиране на
спортни прояви
за децата от
ДДЛРГ и деца от
общообразователните
училища.

Брой
състезания-8;
брой
участници500.

напълно постигната цел

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
1 Изгражда1.1.Подпомагане с
не на нова
финансови средства
спортна
изпълнението на
инфраструкодобрените проекти
тура,
за 2010г. за
реконструкизграждане,
ция
и реконструкция и
модернизамодернизация на

И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Сключени
100%
80%
договори между
МФВС и общини,
спортни
федерации,
спортни клубове

задоволително постигната цел
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ция
на
спортните
обекти
и
съоръжения,
съобразени с
изискванията
на
съответните
международни нормативи
и създаване
на
условия
за достъп до
тях на хора
с
увреждания.

спортни обекти и
съоръжения по ред и
условия на Наредба
Н-1/02.03.2007г.

2.Финализиране
изграждането
на
„Многофункционална
спортна зала
- гр. София.”

2.1 Създаване на
национален
многофункционален
спортен
комплекс,
отговарящ
на
изискванията
на
световните
федерации и на ЕС

1.2. Осигуряване на
достъпна среда на
спортисти и хора с
увреждания до
спортни обекти

2.2. Осигуряване на
оптимални условия
за различни по вид
спортове

100%

Организирани и
100%
проведени
процедури
за
възлагане
на
обществена
поръчки по реда
на
ЗОП за
изграждане
и
въвеждане
в
експлоатация на
строеж
„Многофункционална
спортна
зала”-гр. София
Изпълнение на
100%
строителните
работи по
съоръжението

70%

задоволително постигната цел

100%

напълно постигната цел

100%

напълно постигната цел
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3.Изграждане
на
„Национална
антидопингова
лаборатория”
и център за
„Контрол
и
управление
на спортната
подготовка”
4.Реконструкция и
модернизация на
съществуващата спортна
база
5.Оптимално
функциониране на
спортните
обекти и
съоръжения,
предоставени
за
управление и
разпореждане на МФВС

3.1. Осигуряване
осъществяването на
дейности по
организирането и
провеждането на
допинг контрол на
спортисти и
осъществяване
контрол върху
спортната подготовка

Организиране на
процедура по
ЗОП за избор на
изпълнител,
строителен
надзор и
инвеститорски
контрол

100%

70%

задоволително постигната цел

4.1. Актуализиране на
Наредба Н1/02.03.2007г. и
подпомага с
финансови средства
одобрените проекти

Сключени
договори
финансово
подпомагане

100%

80%

задоволително постигната цел

5.1.Насочване
усилията към
запазване на
функционалното
предназначение на
съществуващите
спортни обекти и
съоръжения,

Проведени
тръжни
процедури и
сключени
договори за
наем

100%

70%

задоволително постигната цел

5.2. Осигуряване на
инвестиционни
ресурси за
реконструкция и
модернизация на
общинските и

Подобряване
състоянието на
имотите

100%

80%

задоволително постигната цел

за
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държавни спортни
обекти.
5.3.Повишаване на
ефективността в
управлението на
държавната
собственост,
цялостния процес
на планиране,
подготовка и
провеждане на
процедурите по ЗОП,
ЗДС и ЗФВС
6.Подпомага- Изготвяне на проекти
не на
на документи във
министъра на връзка с
физическото
осъществяваната от
възпитание и министъра дейност,
спорта при
свързана с
осъществява- упражняване на
не на
правата на
дейността му, държавата като
свързана с
собственик в
упражняване капитала на три
на правата на търговски дружества
държавата
и едно държавно
като
предприятия.
собственик в
капитала на
три търговски
дружества и
едно
държавно
предприятия.

Осъществяване
контрол по
ползването по
предназначение
на спортните
обекти и
съоръжения

100%

1. Извършени
100%
анализи с
предложения до
министъра,
относно
одобряване на
годишни
финансови
отчети и доклади
за дейността за
2010 г. на
Съветите на
директорите на
търговските
дружества.
2.Взети решения 100%
за
освобождаване
или не от
отговорност на
членовете на

80%

Задоволително постигната цел

100%

напълно постигната цел /100 %/

100%

напълно постигната цел /100%/
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СД, за дейността
им през 2010 г.
3.Изготвени
100%
протоколи от
ОСА във връзка
с разпореждания
на министъра и
упражняване
правата на
държавата в
търговските
дружества.

100%

напълно постигната цел /100%/

4.Изготвени
писма, отговори
и становища във
връзка с
подпомагане
дейността на
управляващите
търговските
дружества.

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

5.Изготвени
договори за
възлагане
управлението на
ТД и на устави.

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

100%
6.Извършени
анализи на
представените
финансови
отчети и доклади

100%

напълно постигната цел /100%/
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за тримесечия,
шествемесечия
и деветмесечия
и даване на
предложения за
предпримане на
съответните
мерки.
7.Законосъобразно
провеждане
на процедури
за възлагане
на
обществени
поръчки

Дейности във връзка
с провеждане на
процедури по реда на
ЗОП и НВМОП за
възлагане на
обществени поръчки

1.Изготвяне на
план - график за
2012 г. на
предвижданите
обществени
поръчки

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

2.Изготвяне на
предварително
обявление на
обществените
поръчки, които
МФВС
предвижда да
проведе през
2011 г.
3.Изготвяне на
документации за
провеждане на
предвидените в
утвърдения
план-график
обществени
поръчки за 2012
г., съгласуване с
компетентните

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

100%

7броя
документации
(100%)

напълно постигната цел /100%/
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дирекции.
4.Изпращане на
информация за
откритите
процедури до
Държавен
вестник, до
Агенцията за
обществени
поръчки и до
официалния
вестник на ЕО в
приложимите

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

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

100%

100%

напълно постигната цел /100%/

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

100%

100%

напълно постигната цел /100%/
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провели
процедурите.
7. Изготвяне на
100%
договори за
възлагане на
обществени
поръчки,
организиране
съгласуването
им с
компетентните
дирекции,
подписването им
и връчване на
изпълнителите.

56 броя (100%)

напълно постигната цел /100%/

8.Изпращане на
информация за
сключени
договори, за
изпълнени
договори и всяка
друга
информация,
свързана с
откритите и
провеждани
обществени
поръчки от
МФВС до
Агенцията за
обществени
поръчки и до
официалния

100%

напълно постигната цел /100%/

100%
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вестник на ЕО в
приложимите
случаи
9.Подпомагане
на дирекция
«АПО» чрез
изготвяне на
становища в
случаите на
процесуално
представителство по реда на
ЗОП и НВМОП

100%

10.Подпомагане 100%
на ЦООП при
подготовката на
процедури за
възлагане на
централизирани
обществени
поръчки
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
1. Създаване 1.1.Изследване
Ефектът на тази 1000 бр.
на
нивото на
дейност върху
необходими - функционалните
обществото е
те
възможности на
индиректен.
предпоставки спортистите от
Осигуряването
и условия за
националните и
на спортната
системна,
олимпийски отбори
подготовка с
научно
информация за
обоснована
целите на
тренировъчна
управлението
дейност на
подпомага

100%

напълно постигната цел /100%/

100%

напълно постигната цел /100%/

992 бр.

напълно постигната цел /100 %/
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всеки, който
притежава
необходимите
способности
и проявява
желание за
постигане на
високи
спортни
резултати и
изява в
състезания
на всички
равнища.

достигането на
високи спортни
резултати и
завоюване на
повече медали.
Това увлича
хората да
повишават
двигателната си
активност и да
се включват в
спортни
дейности, което
подобрява
здравето и
трудоспособността на
населението.
1.2. Физикално
възстановяване на
спортистите от
националните и
олимпийски отбори

Ефектът на тази
дейност върху
обществото е
индиректен.
Чрез
изпълнението и
се подобрява
качеството на
тренировъчния
процес и се
повишават
предпоставките
за достигането
на високи
спортни
резултати и

470 бр.

889 бр.

напълно постигната цел /100 %/
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завоюване на
повече медали.
Това увлича
хората да
повишават
двигателната си
активност и да
се включват в
спортни
дейности, което
подобрява
здравето и
трудоспособността на
населението.
1.3. Ресурсно
осигуряване на
дейностите за
оперативен и текущ
контрол на спортната
подготовка

Ефектът на тази
дейност върху
обществото е
индиректен.
Осигуряването
на спортната
подготовка с
достатъчна по
обем и качество
информация
дава възможност
за навременно
оптимизиране на
учебно
тренировъчния
процес. По тази
причина
ежедневното
участие на

Осигурено
финансиране
за
14 експерта
по НПД

Осигурено
финансиране
за
14 експерта по
НПД

напълно постигната цел /100 %/
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1.4 Мониторинг на
дейностите за
контрол на
ефективността на
тренировъчните
въздействия

експертите в
тренировъчната
дейност
допринася в
голяма степен за
достигането на
високи спортни
резултати и
завоюване на
медали от
олимпийски
игри, световни и
европейски
първенства.
Това увлича
хората да
повишават
двигателната си
активност и да
се включват в
спортни
дейности, което
подобрява
здравето и
трудоспособността на
населението.
Ефектът на тази 20
дейност върху
наблюдения
обществото е
на място
индиректен.
Чрез
осъществяването й се повишава
ефективността

26 наблюдения
на място

напълно постигната цел /100 %/
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1.5 Събиране и
анализ на база
данни за дейностите
за контрол на
ефективността на
тренировъчните
въздействия по
програмата за
олимпийска
подготовка

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1.Изпълнение 1.1. Организиране на
на проекти в
събитие,
рамките на
популяризиращо ЕГ
Европейската на доброволчеството,
година на
при откриването на
доброволчес- футболния полусезон

на работата на
експертите по
дейност 1.3. и
спомага за
реализирането
на ползите за
обществото.
Ефектът на тази
дейност върху
обществото е
индиректен.
Чрез
осъществяването й се повишава
ефективността
на дейностите
1.3. и 1.4. и се
подпомага
навременното
вземане на
релевантни
управленски
решения. По
този начин
допринася за
реализиране на
ползите за
обществото
Популяризиране
на идеята за
доброволчеството

Широка и
разнообразна
публика

Изготвени
шестмесечен и
годишен
анализ

напълно постигната цел /100 %/

Широка и
разнообразна
публика

Напълно постигната цел – 100 %
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твото 2011

2. Сключване
на
споразумения
и програми за
сътрудничество

2011 (преди старта
на футболното дерби
между Левски и
ЦСКА)
1.2. Организиране на
Спартакиада за
български младежи,
живеещи в чужбина

Междукултурен
диалог,
насърчаване на
спортното
начало и
честната игра

350 младежи
от чужбина

350 младежи
от чужбина

2.1. Съгласуване и
подписване на
Споразумение за
сътрудничество в
областта на спорта
между
Министерството на
физическото
възпитание и спорта
на Република
България и
Министерството на
образованието,
заетостта и
семейството на
Малта.

Подписано
споразумение

4

1

2.2. Заявени са и
приоритетни сфери
на спортно
сътрудничество с
Гърция, Тунис,

Насърчаване на
международния
обмен в
областта на
спорта

5 страни

задоволително постигната цел
– 70 %
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Монголия, Иран,
Алжир.

3 страни

2.3.Започнали са
преговори за
двустранно
сътрудничество в
областта на спорта с
Русия, Република
Беларус и Република
Сърбия.

3. Проучване
и
проследяване на
документите,
уреждащи
основните
насоки на
европейската
политика в
областта на
спорта

2.4. Подготовка и
организация на две
посещения на китайски спортни
делегации в София
(на експертно
и на министерско
ниво).
3.1. Регулярно
участие в
заседанията на
органите на Съвета
на ЕС

Разширяване на
сътрудничеството в областта
на спорта между
България и
Китай;
обмен на знания
и опит
Придобити
познания;

3.2. Активен принос
в подготовката и
разработването на
европейските
документи в областта
на спорта

Участие във
вземането на
решения на ниво
ЕС;

Напълно постигната цел – 100 %

3.2. Изготвяне на база Предоставяне на
данни, съдържаща
актуална
32

законодателните
информация
мерки на странитечленки на ЕС относно
националните
механизми за
финансиране на
елитния спорт.
4.Осъществяване на
проекта
„Искам да
бъда”
(футболен
турнир за
младежи) в
рамките на
Десетилетието на
ромското
включване

4.1. Провеждане на
координационни
срещи и разговори с
посолството на
Унгария в София,
БФС, община
Несебър

Преодоляване
на
дискриминацията;

4.2. Организиране на
финалната фаза на
турнира в гр.
Несебър,
награждаване

Създаване на
предпоставки за
социална
кохезия и
приучване към
толерантност и
честна игра

240 участника 300 участника
Привлечен е
футболен
отбор от
Унгария

Напълно постигната цел – 100 %

За първи път
инициативата
придобива
международен
характер

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПРОТОКОЛ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
1.Реализира- Ежедневно
Активно
Над 200
Над 315
не на
предоставяне на
присъствие на
прессъобще - работни
политика на
актуална
министъра и на
ния; над 20
срещи с
отворени
информация на
ръководния екип пресконфеучастието на
врати,
националните и
на МФВС в
ренции;
министър
осигуряване
регионалните медии
националните и
над 500
Свилен Нейков
поздравител- и неговия екип
на
за работата на
електронните
публичност,
МФВС.
медии и в
ни адреса;
са осигурени
прозрачност
Медийно отразяване пресата;
над 20
медийно и
и медийна
на срещите на
медийно
церемонии.
протоколно;

напълно постигната цел /100 %/
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активност на
национално и
регионално
ниво при
отразяване
дейността на
МФВС.

министъра и на
ръководния екип на
МФВС и
протоколното им
осигуряване,
медийно отразяване
на програмите на
МФВС за развитие на
ученическия спорт,
на спорта за високо
спортно майсторство;
отразяване на
взаимодействието с
българските спортни
федерации;
организиране на
пресконференции;
разработване на
проект и реализиране
на Националната
кампания „Аз обичам
спорта” през май –
обявен за Месец на
българския спорт.
Организиране,
медийно и
протоколно
осигуряване на
официални
церемонии за
награждаване от
МФВС на изявени
български спортисти
и треньори, за
обявяване старта на

отразяване
работата на
МФВС с оглед на
отношението
към
институцията и
към спорта като
цяло.

подготвени и
изпратени са
220
прессъобщения на
националните
и регионалните
медии;
организирани
са 23
пресконференции с
участието на
ръководството
на МФВС, БСТ
и НСБ – ЕАД;
написани са
над 500 писма
и
поздравителни
адреса по
повод
годишнини,
спортни
състезания и
домакинства
на спортни
форуми.
Реализирана е
мащабна
Национална
кампания „Аз
обичам
спорта”, по
време на която
34

национални програми
на МФВС, за
откриване на нови и
реновирани спортни
обекти.

2. Проучване
и
анализиране
на
общественото мнение и
на
публикации в
пресата с цел
планиране на
адекватна
медийна
политика по
актуални

Предоставяне на
ръководството на
информация, изтекла
в медийното
пространство по
актуални въпроси,
свързани с
физическото
възпитание, спорта и
социалния туризъм, и
анализиране на
информацията.
Медийно отразяване
на взаимодей-

Реализиране на
адекватна
медийна
политика по
актуална
проблематика.

са
организирани
около 270
спортни прояви
в цялата
страна.
Кампанията
обхвана над
35 000 деца в
170 български
общини.
Организирани
са 24
официални
церемонии на
МФВС,
подготвени са
сценарии за
церемониите,
плакети, цветя
и други.
Изготвени са
напълно постигната цел /100 %/
около 40
становища и
отговори на
писма с
позицията на
МФВС по
актуални теми
и проблемни
въпроси.
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проблеми в
областта на
спорта.

ствието на МФВС с
българските спортни
федерации.

3.Реализиране на
дългосрочна
медийна
програма за
изграждане
на публичния
имидж на
МФВС.

Осигуряване на изяви
на ръководния екип
на МФВС в пресата и
в електронните
медии. Организиране
на участия в
предавания, рубрики,
уточняване на
интервюта и
изявления.
Управление и
поддръжка на
информационната
система на МФВС.

4.Организиране на
изграждането
и
поддържането на
вътрешна
система за
обмен на
компютърна
информация
и
комуникации;
обезпечаване
на
сигурността
на
информационната
система на
министерст-

Работеща,
надеждна и
защитена
информационна
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

Реализирани
са
ежеседмични
участия в
медиите.

напълно постигната цел /100%/

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

напълно постигната цел /100%/
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вото.
ИНСПЕКТОРАТ по ЧЛ. 64а от ЗФВС
1. Контрол
1.1. Извършване на
Ограничаване на
/текущ и
проверки на
рисковете от
последващ/
спортните
наличие на
върху
организации,
незаконосъобдейността на получили финансови разни вътрешноспортните
средства от МФВС и
нормативни
организации, на лицата, които
актове и
финансирани предлагат спортни
нецелесъобот МФВС,
услуги публично.
разно
както и за
разходване на
1.2. Извършване на
законосъобпоследващ контрол
финансови
разното и
средства от
за изпълнение на
целесъобспортните
препоръките,
разното
направени при
организации
разходване
проверките от
на финансови Инспектората.
средства
2.ИзвършваПроверки след
Изготвяне на
не на
постъпване в МФВС
становища и
проверки по
на сигнали, молби,
даване на
сигнали,
жалби и заявления на указания и
молби, жалби граждани и
препоръки за
и заявления
организации срещу
отстраняване на
на граждани
незаконни или
установени
и
неправилни действия пропуски и
организации
от спортни
нарушения.
срещу
организации.
Изготвяне по
незаконни
компетентност
или
на отговори.
неправилни
действия от

Цялостни
проверки за
първи път на
7 спортни
организации

Цялостни
проверки за
първи път на 4
спортни
организации

задоволително постигната цел
– 60%

Изпълнение
на дадените
препоръки и
указания –
100 %

Изпълнение на
препоръките и
указанията - 80
%

задоволително постигната цел
– 80 %
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спортни
организации
ИНСПЕКТОРАТ по ЧЛ. 46 от ЗА
1. Контрол
1.1. Извършени
/текущ/ върху проверки на
дейността на структурни звена в
министерадминистрацията за
ството, на
изпълнение на
териториалдейността и спазване
ните му звена на вътрешните
и
правила за
второстепен- организация на
ните
работата.
разпоредители с
1.2. Извършени
бюджетни
проверки (2) и
кредити.
разглеждане на
различни казуси по
ЗФВС (5).

2. Контрол за
предотвратяване и
разкриване
на конфликт
на интереси и
корупционни прояви в
министерството и
второстепенните

2.1.Извършени
проверки по сигнали
срещу незаконни или
неправилни действия
или бездействия на
служители в
администрацията.

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

1.1.Проверени за първи
път 2
дирекции от
администрацията

1.1. Проверени
за първи път 3
дирекции от
администрацията

1.2. Привеждане
на
вътрешнонормативни актове на
спортните
организации в
съответствие с
нормативните
разпоредби.
2.1.Ограничаване на рисковете
от корупционни
прояви.

1.2.Изпълнение на
препоръките
и указанията
– 90%

1.2. Няма
индикатор за
текущо
състояние,
поради
промяна във
функциите.

2.1.Изпълнение на
препоръките 100%.

2.1. Проверени
постъпили
сигнали и
изпълнени
препоръки 100%

постигната цел – 80%

постигната цел – 100%
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разпоредители с
бюджетни
кредити.

2.2. Извършени
проверки на
декларирани
обстоятелства от
служителите,
относими към
установяване на
конфликт на
интереси и
предотвратяване на
корупционни прояви –
2 планови и 4
извънпланови.

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

2.2.Изпълнение на
препоръките 100%.

2.2.Осъществени проверки
и изпълнени
препоръки 100%

постигната цел – 100%

2.3. Извършена
оценка на
корупционния риск

2.3.Минимизиране на
корупционния
риск

2.3.Определяне
степента на
проявление
на
индикаторите
за
корупционен
риск – 100%

2.3. Оценяване 2.3. постигната цел – 100%
на
корупционния
риск и
предложени
мерки за
неговото
ограничаване –
100%
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