ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спорта
1
Цели за 2010
г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в начало
на 2010 г./

СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ
1.Реализи1.1 Подпомагане с
ране на
финансови
средства
проекти по
изпълнението
на
програмите одобрените проекти за
на МФВС в
2010г. на спортните
областта на федерации
по
олимпийска Програмата на МФВС
та
за
олимпийска
подготовка
подготовка;
и спорта за
високи
1.2.
Подпомагане с
постижения. финансови
средства
изпълнението
на
одобрените проекти за
2010г. на спортните
федерации
по
Програмата на МФВС
за развитие на спорта
за високи постижения;

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.

Осигуряване
1.3.
Подпомагане и
участието на
координация с БОК на
българската
организацията,

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2010 г. /

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%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

ресурсното
делегация в
осигуряване
и Игрите.
участието на българска
спортна делегация на
Олимпийските
игри
Ванкувър –
12-28.02.2010г. и на
Параолимпийските
игри
Ванкувър'2010.
1.4. Формиране на
ранглиста за 2008г. на
организираните
спортове в Република
България;
1.5. Утвърждаване на
Инструкция
за
награждаване
с
парични средства от
МФВС за постигнати
призови класирания на
българските спортисти
на
световни
и
европейски
първенства, световни
купи,
аналогични
първенства и игри за
спортисти
с
увреждания през 2010
г.;

Утвърдена
инструкция и
изготвени
заповеди за
награждаване

1.6.
Перманентен
контрол
на Направени
ефективността
на анализи за
подготовката на

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

спортистите и
изпълнението
на
целите, заложени в
проектите на БСФ по
програмите
за
олимпийска подготовка
и за развитие на
спорта
за
високи
постижения;

представянето
на спортистите
на ОИ, МОИ, СП
и ЕП.

1.7. Провеждане на
контрол и оказване на
методическа помощ на
треньорските
ръководства
при
подготовката
на
спортистите
от
проектоолимпийския
отбор за участие на
ХХІ Олимпийски зимни
игри
Ванкувър’2010,
Игрите
на
ХХХ
Олимпиада
Лондон’2012
и
аналогични игри за
спортисти
с
увреждания;

Проведени
наблюдения на
тренировъчния
процес и
контролните
тестирания на
спортистите.

1.8. Провеждане на
контрол и оказване на
методическа помощ на
треньорските
ръководства
при
подготовката
на
спортистите
от
олимпийския резерв за
участие на І Летни

Проведени
наблюдения на
тренировъчния
процес на
талантливи деца
и юноши.

100%

100%

70%

70%

100%

100%

3

младежки Олимпийски
игри Сингапур’2010.
2.Реализи2.1. Подпомагане с
ране на
финансови
средства
проекти за
през
2010г.
на
провеждане одобрените проекти на
на
спортните федерации
европейски, за
провеждане
на
световни и
европейски, световни и
други
други
международни
международ първенства
на
ни
територията
на
първенства Република България;
на
територията
на
Република
България.
3. Водене
3.1. Лицензиране
на
и/или
национален подновавяне
на
регистър на спортните лицензии на
лицензиран спортните федерации
ите спортни и
водене
на
организации национален регистър
и на
на лицензираните
членуващите в тях
спортни
спортни организации и
клубове.
на
регистрираните
спортни клубове, техни
членове;

Сключени
договори за
домакинства
между МФВС и
БСФ

100%

100%

100%

Подновени
лицензи на БСФ,
издадени
удостоверения
на СК и
нанесени данни
в регистъра.
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИТЕ
1.Разработ- 1.1.Разработени и
Създадени
предложени промени в нормативни
ване на
Закона за физическото предпоставки за
програмни
документи и възпитание и спорта,
промяна статута
предложеотнасящи се до
на спортните
ния за
дейността на СУ.
училища от
нормативни 1.2.Разработени и
общински в
актове,
предложени промени в държавни.
свързани с
ППЗФВС, отнасящи се Създадени
до дейността на СУ.
дейността
условия и
на
възможности за
спортните
придобиване на
училища.
професионална
квалификация в
спортните
училища.
1.3. Разработени
Утвърждаване
критерии за
на държавния
преобразуване на
план-прием за
спортните
училища от
общински СУ в
министъра на
физическото
държавни.
възпитание и
спорта.
Създадени
условия за
1.4.Разработена и
вземане на
утвърдена Концепция
управленски
за развитие на
решения и
спортните училища в
формиране на
Република България.
цели.

Разработени
и
актуализиран
и
нормативни
документи

Разработени и
актуализирани
нормативни
документи

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната
цел /100 %/

5

Регламентирани
взаимоотношени
я между
ръководствата
на СУ, СК и БСФ
във връзка с
реализиране на
спортната
подготовка на
учениците в
спортните
училища.
Създадени
2.1.Събрана и
обобщена информация условия за
вземане на
за състоянието на
спортните училища във управленски
връзка с реализиран
решения.
държавен план-прием,
брой ученици по
спортове, брой и
квалификация на
учителите по спорт и
реализирани спортни
постижения от
учениците в държавни
и международни
първенства.

напълно постигната
цел /100 %/

1.5.Разработен проект
на Наредба за
условията и реда за
прием и спортна
подготовка на
учениците в спортните
училища и изпратена
за съгласуване в
МОМН.

2.Оптимизи
ране на
мрежата от
спортни
училища, за
постигане
на високо
ниво на
спортна
подготовка,
устойчиво
развитие на
спорта и
повишаване
квалификац
ията на
спортнопедагогичес
ките кадри.

2.2.Съгласуван
държавният планприем на СУ за
учебната 2010/2011г.

Оптимизиран
държавен план прием в СУ - в
съответствие с
наличният

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

Обобщена,
анализирана и
предоставена
информация

напълно постигната
цел /100 %/

Изпълнен
държавен
план –прием
на ученици в
СУ

Брой ученици –
1260
Брой спортове28
Брой

задоволително
постигната цел / 67 %/
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2.3.Осъществена
координация,
съдействие и участие
при провеждане на I и
II тур на приемните
изпити в СУ.

ресурсфинансов,
кадрови, база.

Брой ученици
–
1879
Брой
спортове28
Брой
паралелки67

2.4.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.

Създадени
условия за
обхващане на
повече деца с
изявен спортен
талант в СУ и за
спортна изява от
по-ранна
възраст.

2.5. Закупуване на
спортна екипировка за
новоприетите ученици
в СУ.

Подпомагане на
учебно тренировъчната
дейност в СУ.

Брой спортни
екипи - 1596

2.6.Процедура
по предоставяне
на стипендии на деца
с изявени дарби
по „Програма
на мерките за

Подпомагане
развитието на
спортния талант
на учениците от
държавните
спортни

Брой
стипендии140

паралелки53

Създадени
условия за
прием от 5 кл.
по джудо, мод.
петобой,
стрелба;
за нов приемсумо, самбо,
скокове батут,
кик бокс.

Брой спортни
екипи на
новоприети
ученици в СУ
по ДПП за уч.
2010/2011г. 1245
Брой
стипендии- 129

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната
цел /100 %/
/предоставена е
спортна екипировка
на всички
новопостъпили
ученици/
задоволително
постигната цел / 92 %/
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училища.
закрила на деца
с изявени дарби
през 2010г.” в .т.ч
и за децата
с увреждания.
3.Създаван
е на
условия за
увеличаван
е броя на
практикува
щите спорт,
чрез
разширяван
е обхвата
на учащите,
системно
практикува
щи
физически
упражнения
и спорт и
утвърждава
не на
физическот
о
възпитание
и спорта,
като
средство за
здравослов
ен начин на
живот, за
профилакти
ка,

1.Участие в работни
групи за изготвяне на
проекти за
актуализиране и
промяна на законови и
подзаконови
нормативни актове
свързани със спорта за
учащи и спорта за
ученици с увреждания

Приети и
утвърдени са
предложения за
изменение и
допълнение на
ЗФВС и
ППЗФВС, УП на
МФВС и
Наредба №Н-1
за финансово
подпомагане на
спортни
дейности с оглед
актуализиране
на нормативната
уредба в
областта на
спорта за учащи.

Предложения
за изменение
и допълнение
на ЗФВС и
ППЗФВС, УП
на МФВС и

Изготвени са
предложения
за изменение и
допълнение на
ЗФВС и
ППЗФВС, УП

Наредба №Н1 за
финансово
подпомагане
на спортни
дейности с
оглед
актуализиран
е на
нормативната
уредба в
областта на
спорта за
учащи.

на МФВС и
Наредба №Н-1
за финансово
подпомагане
на спортни
дейности с
оглед
актуализиране
на
нормативната
уредба в
областта на
спорта за
учащи.

напълно постигната
цел /100 %/

2.Разработване на
програмни документи и
предложения за
нормативни актове в
областта на спорта за
учащи.
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поддържане
и
съхраняван
е на
здравето и
физическат
а
дееспособн
ост.
A)спорта за 3. Дейности по
програми и проекти:
учащи
- Координация,
съдействие и
финансово
подпомагане
съвместно с МОМН и
общинските
администрации при
провеждане на
Ученически игри,
съгласно „Правила за
организиране и
провеждане на
ученически игри за
общообразователните
училища през
учебната 2009/2010 г.”

Осъществена е
координация и
са оказани
помощ и
съдействие
съвместно с
МОМН и
общинските
администрации
на Българската
асоциация
„Спорт за
учащи”(БАСУ)
при провеждане
на Ученическите
игри през
2009/2010г.

Очакваният
брой на
учениците,
които ще
участват във
всички етапи
на игрите по
8 вида спорт
в три
възрастови
групи е
95 000.
Финалните
състезания
ще се
проведат по 8
вида спорт в
над 20
населени
места в три
възрастови
групи (V-VIII,
IX-X и XI- XII)
клас с над
300 отбори и
с около 2 000
участващи

Общия брой на напълно постигната
цел /100 %/
участвалите
ученици във
всички етапи
на игрите по 8
вида спорт в
три възрастови
групи е 95 000.
Финалните
състезания са
проведени по 8
вида спорт в 21
населени
места в три
възрастови
групи (V-VIII,
IX-X и XI- XII)
клас с 301
отбори и с
около 2 608
участващи
ученици.
Предоставенит
е средства от
МФВС на БАСУ
за провеждане
на игрите са в
9

размер на
ученици.
464 000 лева.
Осигурените
средства от
бюджета на
МФВС, които
ще бъдат
предоставени
на БАСУ за
провеждане
на игрите са в
размер до
500 000 лева.
Б) спорта за
деца и хора
с
увреждания

Координация,
съдействие и
финансово
подпомагане
съвместно МОМН и
общинските
администрации при
провеждане на
Ученически игри,
съгласно „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
2009/2010 г.”

Оказана е
организационна,
методическа и
финансова
помощ на БПА и
СФГБ за
провеждане на
състезанията от
Ученически игри
за ученици с
увреден слух,
нарушено
зрение,
физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна система
през учебната
2009/2010г.

Очакван общ
брой на
участниците
над 300.
Осигурени
средства от
бюджета на
МФВС общо в
размер на
27 250 лева:
за ученици с
увреден слух
– по
спортовете
бадминтон,
тенис на
маса,
футбол,
футзал,
волейбол и
шахмат, с
участници на
финалните
състезания –

Общ брой на
участниците
354.
Предоставенит
е средства от
МФВС общо в
размер на
27 250 лева са:
за ученици с
увреден слух –
по спортовете
бадминтон,
тенис на маса,
футбол,
футзал,
волейбол и
шахмат, с
участници на
финалните
състезания –
198;
за ученици с
нарушено
зрение с

напълно постигната
цел /100 %/
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над 180;
за ученици с
нарушено
зрение с
физически
увреждания и
увреждания
на
централната
нервна
система – по
спортовете
лека
атлетика,
шахмат,
джудо, дартс,
голбал и ски
– бегови
дисциплини с
участници на
финалните
състезания –
над 150.
4. Утвърждаване на
спорта като средство
за интеграция и
социално включване
на хората с
увреждания.
- Организиране на
съвместни спортни
прояви за хора с и без
увреждания
- Създаване на
Национален
координационен
спортен център за хора

Проведен е
турнир по 5 вида
спорт за деца с и
без увреждания
по случай „Ден
на хората с
увреждания”.
Открит е
Национален
координационен
спортен център
за хора с
увреждания с
основна цел,

Предоставян
е на
информация
за
възможности
те за достъп
до спортни
обекти и
спортни
услуги за
хората с
увреждания.

физически
увреждания и
увреждания на
централната
нервна
система – по
спортовете
лека атлетика,
шахмат, джудо,
дартс, голбал и
ски – бегови
дисциплини с
участници на
финалните
състезания –
156.

Турнир по 5
вида спорт за
деца с и без
увреждания с
участието на
130 деца.

напълно постигната
цел /100 %/

Осигурена и
напълно постигната
предоставена е цел /100 %/
информация за
възможностите
за достъп до
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с увреждания

утвърждаване на
спорта като
средство за
интеграция и
социално
включване на
хората с
увреждания.

5. Разработване на
програми и документи
към тях в областта на:
спорта за хора с
увреждания и деца в
риск.

Реализира се
пилотната
програма на
МФВС „Спорт за
хора с
увреждания и
деца в риск” за
провеждане на
спортни
занимания за
хора с
увреждания и
деца в риск.
направление:
- начално
обучение(индиви
дуални и групови
занимания) за
хора с
увреждания;

- Разработена и е
утвърдена
пилотна програма на
МФВС „Спорт за хора с
увреждания и деца в
риск” направление:
- начално
обучение(индивидуалн
и и групови занимания)
за хора с увреждания;

В) спорт за
децата в
риск от
ДДЛРГ.

- Разработена и е
утвърдена
пилотна програма на
МФВС „Спорт за хора с

Реализира се
пилотната
програма на
МФВС „Спорт за

спортни обекти
и спортни
услуги за
хората с
увреждания.

За
реализиране
на
програмата
са
предвидени
средства
общо в
размер на
200 000 лева.
Очакван брой
проекти по
програмата
над 30 с
включени
дейности по
10 вида
спорт.

Подпомогнати
финансово
проекти по
програмата са
36, в 19
населени
места с
включени
дейности по 11
вида спорт,
както следва:
-начално
обучение(инди
видуални и
групови
занимания) за
хора с
увреждания –
20 проекта,
финансирани
със средства в
размер на 122
000 лв.

напълно постигната
цел /100 %/

Подпомогнати
финансово
проекти по
програмата са
12

увреждания и деца в
риск” направление:
- начално обучение и
спортна подготовка за
деца в риск.

6. Подпомагане на
спортни дейности с
интеграционна цел
между ученици от
общообразователните
училища и деца в риск
от ДДЛРГ.
- Осъществена е
координация и
съдействие при
провеждане на
Ученически турнир по
футбол „МИНИ
СВЕТОВНО
ПЪРВЕНСТВО 2010 „

- начално
обучение и
спортна
подготовка за
деца в риск –
16 проекта,
финансирани
със средства в
размер на
78 000 лв.

хора с
увреждания и
деца в риск” за
провеждане на
спортни
занимания за
хора с
увреждания и
деца в риск.
направление:
- начално
обучение и
спортна
подготовка за
деца в риск.

Проведен е
Ученически
турнир по
футбол „МИНИ
СВЕТОВНО
ПЪРВЕНСТВО
2010г. „ с
участието на
ученици от 24
района на
столицата и от 8
ДДЛРГ от

Очакван брой
отбори от 24
района на
столицата и
от 8 ДДЛРГ
от страната.
Очакван брой
отбори от12
ДДЛРГ от
страната и 8
от спортни
училища

Участвали са
24 отбори от
гр. София и 8
ДДЛРГ от
страната с 320
ученици.

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната
цел /100 %/
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- Координация и
съдействие при
реализацията на
Национална кампания
“ Аз обичам спорта “ с
насоченост към децата
и от ДДЛРГ по повод
м. май – “ месец на
българския спорт “.

страната
Осъществена е
координация и
съдействие при
организацията
на дейностите
свързани с
национална
кампания “ Аз
обичам спорта “
с насоченост
към децата и
тинейджърите
от 12 ДДЛРГ по
повод м. май –
“Месец на
българския
спорт “.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
1.Разработ- 1.1. Участие в работна 1.1.РазработПрограма
ване на
група за разработване ване на
2010-2012 г.
предложена
Национална дългосрочна
ния за
програма за развитие политика по
програмни
на
физическото отношение на
документи и възпитание и спорта за спорта за всички
проекти за
периода 2010-2012 г.;
нормативни
актове(или
1.2.Изготвяне
на 1.2.Оптимизиран ППЗФВС,
тяхната
предложения
за е на действащи
УП на МФВС,
промяна),
изменение
и нормативни
Наредба Н-1
свързани с
допълнение
на актове
и др.
физическо
нормативни и
то
поднормативни актове
възпитание, в областта на спорта
спорта в
за всички

Участвали са
деца от 12
ДДЛРГ от 8
града на
страната с 120
деца и 80
ученици от
спортни
училища.

напълно постигната
цел /100 %/

напълно постигната цел
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1.3.Разширяване
на обхвата в
териториален и
времеви аспект,
оптимизиране на
тяхното
изпълнение.
Нарастване броя
на децата и броя
на заниманията
и състезанията

свободното
време с
оглед
осигуряване
на условия
за
практикуване на спорт,
изява и
реализиране на лични
спортни
резултати

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

2.Координи
ране
изпълнение
то на
програми и
проекти, в
областта на
физическот
о
възпитание,
спорта в
свободното
време и
социалния
туризъм

Реализиране
2.1.Програма „Спорт за 2.1.Създаване
децата в свободното на условия и на 250
възможности за проекта
време”
участие
в сума
спортни
1 260 000 лв.
занимания
на деца
деца,
14 000
непрактикуващи 50 вида спорт
системно спорт
70 населени
Осигуряване на места
достъп
до
спортна база и
квалифицирани
спортни
специалисти
Придобиване на
първоначални
знания, умения и

2 програми,
формуляри и
образци на
документи.

3 програми,
формуляри и
образци на
документи,
„Правила за
разработване,
координиране,
контрол и
отчитане на
програмите на
МФВС в
областта на
спорта в
свободното
време и
социалния
туризъм”
Реализирани
266 проекта
сума
1 091 973 лв.
деца
20 000
55 вида спорт
77 населени
места

напълно постигната цел
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навици
за
практикуване на
предпочитан вид
спорт.
Осигуряване на
спортни
занимания на
децата през
ваканциите.
2.2.Програма „Научи се 2.2.Начално
обучение по
да плуваш”
плуване на деца

2.3.Програми
развитие на
футбол.

за 2.3.Създаване
детския на условия за
спортносъстезателна
изява и подбор
на талантливи
деца

2.4.Програми и проекти
на
спортни
организации
за
развитие на спорта в
свободното време.

2.4.Провокиране
на интерес към
активни спортни
занимания
с
оглед
подобряване на

Реализиране
на 35 проекта
сума
420 000 лв.
деца
5 700
22 населени
места
програма

Реализирани
22 проекта
сума
321 746 лв.
деца
4 000
12 населени
места

сума 200 000
лв.
4 800 деца
27 турнира

сума 200 000
лв.
5 021 деца
27 турнира

7 проекта
сума 94 000
лв.
1 500
участници.

3 проекта сума
55 900 лв.
711 участници.
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здравословното
състояние
на
децата.
2.5. Проект ”Научи се
да караш ски”

2.5.Начално
обучение по ски
на деца

2.6.„Програма
за 2.6.Подпомагане
развитие на спорта за на
общественополе
всички”
зната дейност на
лицензирани
спортни
организации
с
оглед
устойчивото
развитие
на
спорта за всички
и соц. туризъм.
Утвърждаване
на
проектно
финансиране.

3.Осъществяване на
наблюдение
и контрол.

3.1. Осъществяване на
контрол чрез проверки
на одобрените проекти
на
спортни
организации
за
изпълнение на

1 проект
сума
300 000 лв.
2 000 деца

1 проект сума
300 000 лв.
2 012 деца

13 проекта
13 договора
сума 1 175
000 лв.
150 000
участници

12 проекта
12 договора
сума 807 700
лв.
145 000
участници

3.1.Оптимизира- 400
не
на проверки
дейностите
по
одобрените
проекти

461
проверки

напълно постигната цел
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програмите на МФВС

4.Осъществяване на
регионална
та политика
на МФВС
чрез
териториал
ните
структури.

3.2. Съвместно с
дирекция ФУ,
приемане на
финансовите и
съдържателните
отчети на спортните
организации, получили
средства от МФВС за
изпълнение на
програмите;
4.1. Оказване на
помощ и съдействие на
общинските
администрации при
изготвяне и
изпълнение на
общински програми за
развитие и
насърчаване на
физическото
възпитание и спорта;

3.2.Целесъобраз 350
ност
и отчета
законосъобразно
ст
при
разходване
на
предоставените
средства

253
отчета

4.1.Активизиран
е на
сътрудничествот
о между
общинските
органи и
спортните
организации

Разработени
общински
програми

4.2.
Процедура
по 4.2.Наличие
събиране
и база данни
обобщаване
на
информация
за
разходваните средства
от
общинските
бюджети през 2009 г.
за спортни дейности и
експлоатация
на
спортната им база и
планираните такива за
2010 г.

Общински
програми

на обобщена
инф. 210
общини

4. напълно постигната цел

обобщена инф.
от 207 общини
(от 264)
66 580 455 лв.
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4.3.
Оказване на 4.3.Разработван 215 сп.
помощ и съдействие на е и реализация обекта
на програми и в 150 общини
общинските
50 вида спорт
администрации
при дейности
изготвяне
и
изпълнение
на
Програма за честване
на 17 май, Ден на
българския спорт и
професионален
празник на работещите
в сферата на спорта.
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА
1.1.Повишаване броя
По- добро
1000 бр. КФИ
1.Създавана спортистите,
управление на
не на
преминали на
необходитренировъчния
комплексни
процес
мите
предпостав- функционални
изследвания
ки и
условия за
системна,
научно
обоснована
тренировъчна дейност
на всеки,
който
притежава
необходими
те
способности и
проявява
желание за
постигане
на високи

200 сп. обекта
в 140 общини
50 вида спорт

1004 бр. КФИ

напълно постигната цел
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спортни
резултати и
изява в
състезания
на всички
равнища.

2. Засилен
контрол
върху
употребата
на
вещества и

1.2. Въвеждане нова
практика при
провеждане на
спироергометрия

Подобряване
качеството на
информацията

Въведена 1
Въведена 1
нова практика нова практика

напълно постигната цел

1.3. Повишаване
обхвата на
спортистите,
преминали
възстановителни
процедури

Повишени
възможности на
спортистите за
поносимост на
тренировъчните
натоварвания

265
възстановява
ни
състезатели

462
възстановява
ни състезатели

напълно постигната цел

1.4.Повишаване броя
на спортните
федерации,
получаващи
финансиране за
експерти,
осъществяващи
специализирана
научно- приложна
дейност;
2.1 Анализ на допинг
проби по заявка на
Националната комисия
по допинг контрол

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

Увеличение
броя на
финансирани
те
федерации с
10%
(12 експерти,
осъществява
щи НПД)

13 експерти
НПД

напълно постигната цел

Развитие и
защита на
нравствените
ценности на
спорта и
човешкото

320 бр. анализирани
допинг проби

242 бр. –
анализирани
допинг проби

напълно постигната цел
(Оценката е направена
предвид факта, че от м. юли,
поради започнати процедури
за ремонт и
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методи
забранени в
системата
на спорта

достойнство,
както и на
сигурността на
всички
участници в
спортната
дейност
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
1.Изгражда- 1.1.Подпомагане с
Сключени
100%
80%
финансови средства
не на нова
договори между
изпълнението на
спортна
МФВС и общини,
инфраструк одобрените проекти за спортни
2010г. за изграждане,
тура,
федерации,
реконструк- реконструкция и
спортни клубове
ция
и модернизация на
модерниза- спортни обекти и
ция
на съоръжения по ред и
условия на Наредба Нспортните
обекти
и 1/02.03.2007г.
съоръжени,
съобразени 1.2. Осигуряване на
Изградена
100%
90%
достъпна среда на
с
спортна зала за
изисквания- спортисти и хора с
незрящи деца в
та
на увреждания до спортни гр.София
съответните обекти
СК Стела Енева
международ
ни
нормативи
и
създаване
на условия
за
достъп
до тях на
хора
с
увреждания

реконструкция на сградния
фонд, допинг лабораторията
прекрати дейностите по анализ
на проби).

Задоволително
постигната цел

Задоволително
постигната цел
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2.Изграждане на
„Многофункционална
спортна
зала-гр.
София.”

100%

Напълно постигната цел

70%

80%

Напълно постигната цел

100%

30%

Незадоволително
постигната цел

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

100%
Организирани и
проведени
процедури
за
възлагане
на
обществена
поръчки по реда
на
ЗОП за
изграждане
и
въвеждане
в
експлоатация на
строеж
Многофункциона
лна
спортна
зала”-гр. София

2.2. Осигуряване на
оптимални условия за
различни по вид
спортове

Изпълнение на
строителните

работи по
съоръжението

3.Изграждане
на
„Национална
антидопинго
-ва
лаборатори
я” и център
за „Контрол
и

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
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управление
на
спортната
подготовка”
4.Реконстру
кция и
модернизац
ия на
съществува
щата
спортна
база
5.Оптималн
о
функционир
ане на
спортните
обекти и
съоръжения
предоставе
ни за
управление
и
разпорежда
не на МФВС

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

Сключени
договори
финансово
подпомагане

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

100%

80%

Задоволително постигната
цел

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
държавни спортни
обекти.

Подобряване
състоянието на
имотите

100%

80%

Задоволително постигната цел

5.3.Повишаване на
ефективността в
управлението на
държавната
собственост,
цялостния процес на

Осъществяване
контрол по
ползването по
предназначение
на спортните
обекти и

100%

80%

Задоволително постигната цел

за
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планиране, подготовка
и провеждане на

съоръжения

процедурите по ЗОП,
ЗДС и ЗФВС
НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1.Реализра- Ежедневно
Медийно
не на
предоставяне на
отразяване
политика на актуална информация
срещите на
отворени
на националните и
министъра и на
врати,
регионалните медии за ръководния екип
осигуряване работата на МФВС.
на МФВС и
на
протоколното им
публичност,
осигуряване,
прозрачност
медийно
и медийна
отразяване на
активност
седемте
на
програми на
национално
МФВС, на
и
взаимодействие
регионално
то с българските
спортни
ниво.
федерации,
организиране на
пресконференци
и. Разработване
и реализиране
на
Националната
програма „Аз
обичам спорта”
през май –
обявен за Месец
на българския
спорт.

Напълно постигната
Подготвени и
цел /100 %
изпратени са
200 прессъобщения на
националните
и регионалните
медии,
организирани
са 15
пресконференц
ии, написани
са над 400
поздравителни
адреса по
повод
годишнини,
спортни
състезания и
домакинства
на спортни
форуми.
Реализирана е
мащабна
Национална
кампания „Аз
обичам спорта”
, по време на
която са
организирани
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2.Проучване и
анализиране на
обществено
то мнение и
на
публикации
в пресата с
цел
планиране
на
адекватна
медийна
политика по
актуални
проблеми в
областта на
спорта.

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

Планиране на
адекватна
медийна
политика по
дадена
проблематика.

3.Реализиране на
дългосрочна медийна
политика за
изграждане
на

Осигуряване на изяви
на министъра на
физическото
възпитание и спорта в
пресата и в
електронните медии.

Организиране на
участия в
предавания,
рубрики,
уточняване на
интервюта и
изявления.

300 спортни
прояви в
цялата страна.
Кампанията
обхвана около
30 000 деца в
над 160
български
общини.
Изготвяне на
становища и
отговори – 8
броя.

Реализирани
са
ежеседмични
участия в
медиите.

Напълно постигната
цел /100 %/.

Напълно постигната цел 100%.
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публичния
имидж на
МФВС и на
министъра.
4. Подкрепа
на
дейността
на
спортните
организации
за
внедряване
на
европейски
управленски
практики
5.Изграждане на
целеви
мрежи за
двустранно
и
многостран
но
сътрудниче
ство с
държавитечленки на
ЕС
6.Повишава
не
информира
ността на
обществото
за успехите

Провеждане на
обучения на служители
от централната,
местната и
регионалната власт,
отговаряща за спорта
2. Организиране на
семинари, дискусии и
кръгли маси с и за
ръководителите на
спортните организации
в Република България

Проведено
обучение за
стандартизация
на спортните
съоръжения

50 %

50 %

1. Администриране на
двустранни и
многостранни
международни
договори в областта на
спорта
2.Изучаване на
европейското
законодателство в
областта на
физическото
възпитание и спорта

Подписани
споразумения и
програми за
сътрудничество
в областта на
спорта
Запознаване с
нормативните
документи на ЕС
– резолюции,
препоръки,
съобщения и др.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1. Поддръжка и
актуализация на
информация на
интернет страницата
на МФВС
2. Обучение на

Обновен и
актуален сайт

100 %

100 %

100 %

50 %
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служителите за работа
в компютърни
програми и ползването
на компютърните
комуникации в
областта на спорта
3. Участие в
международни
семинари,
конференции, кръгли
маси и други форуми с
цел изучаване и обмен
на добри практики в
ресорната област.
ИНСПЕКТОРАТ
1. Контрол
1.1. Извършване на
/текущ/
проверки на структурни
върху
звена в
дейността
администрацията за
на
изпълнение на
министерст дейността и спазване
вото, на
на вътрешните
териториал правила за
ните му
организация на
звена и
работата.
второстепен 1. 2. Извършване на
ните
проверки за
разпоредит изпълнение на
ели с
приоритетите по
бюджетни
политики от
кредити.
дирекциите в МФВС.

Обучени
служители за
работа с новия
сайт на МФВС

100 %

100 %

100 %

Взето участие и
осъществен
обмен на добри
практики

100 %

100 %

100 %

Ограничаване на
рисковете от
неизпълнение на
дейностите и
неспазването на
вътрешните
правила

Проверени за
първи път 1
дирекция от
администрац
ията

Проверени за
първи път 3
дирекции от
администрацията

Задоволително
постигната цел – 50%

2. Контрол
/текущ
и
последващ/
върху

2.1.Привеждане
на вътрешнонормативните
актове на СО в

2.1. Цялостни
проверки за
първи път на
6 спортни

2.1. Цялостни
проверки за първи
път на 8 спортни
организации

Напълно постигната цел –
100%

и
постижения
та на
Република
България в
областта на
спорта

2.1. Извършване на
проверки на спортните
организации, получили
финансови средства от
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дейността
на
спортните
организации,
финансирани
от
МФВС.

държавния бюджет и
на лицата, които
предлагат спортни
услуги публично.

2.2. Извършване на
последващ контрол за
изпълнение на
препоръките,
направени при
проверките от
Инспектората.
3.1. Извършване на
3. Контрол
проверки по сигнали
за
предотврат срещу незаконни или
яване и
неправилни действия
разкриване или бездействия на
на конфликт служители в
на интереси администрацията.
и
корупционн
3.2. Извършване на
и прояви в
министерст
вото и
второстепен
ните
разпоредит
ели с
бюджетни

съответствие с
нормативните
разпоредби и
създаване на
ефективна
организация за
спазване на
финансовата
дисциплина.

организации

2.2. Изпълнение
на дадените
препоръки от
Инспектората
при
извършените
проверки
Ограничаване на
рисковете за
неподаване на
декларации по
чл. 5 от ЗПРКИ
на служителите
в дирекции
ИПУС и СВП

2.2.Изпълнение на
препоръките
– 100%

2.2. Изпълнение
на препоръките –
75%

Задоволително постигната
цел – 80%

Проверени за
първи път 2
дирекции от
администрацията

Проверени за
първи път 2
дирекции от
администрацията

Напълно постигната цел –
100%

проверки по
предотвратяване и
борба с корупцията за
установяване на
конфликт на интереси
и други нарушения на
служебните
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кредити.

задължения в
администрацията.
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