ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спорта
1
Цели за
2012 г.

2
Дейности

3
Резултат

Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2012 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края
на
2012 г. /

Сключени
договори между
МФВС и БСФ по
програмите ОП и
РСВП и
подписани
приложения към
договорите за
размера на
средствата по
дейности – 81 бр.

Сключени
договори между
МФВС и БСФ по
програмите ОП и
РСВП и
подписани
приложения към
договорите за
размера на
средствата по
дейности – 82 бр.

Развитие на
Реализирани
потенциала на
проекти по
младите спортисти, с програмите 81 бр.
цел постигане на

Реализирани
проекти по
програмите 82 бр.

“СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”
1.
1. Изготвяне и
Проведен
Реализиране сключване на
евефективен
на проекти
годишни договори
тренировъчен процес
по
и на приложенията на Държавния
програмите
към тях за размера
олимпийски отбор.
на МФВС за на средствата за
олимпийска
финансово
подготовка и подпомагане на
за развитие
одобрените проекти
на спорта за
на спортните
високи
федерации по
постижения. програмите на
МФВС.
2. Подпомагане с
финансови средства
изпълнението на
одобрените проекти

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка

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

100 %
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за 2012г. по
програмите на
МФВС.

високи спортни
резултати и успешно
бъдещо развитие.

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

Силен социален
ефект чрез
отразяването на
постиженията на
елитните спортисти
и увеличаване
популярността на
спорта сред
подрастващите.
Постигане на добра
ефективност и
целесъобразност при
разходване на
средствата, чрез
въведените точни
параметри по
програмите.

Проведени
наблюдения на
тренировъчния
процес и
състезания от
държавния и
международния
спортен календар.
Изготвени
становищa по
тримесечни
отчети на
спортните
федерации.

Проведени
наблюдения 50%

Осъществяване на
контрол по
изпълнение на
целите, заложени в
проектите.

Изготвени
анализи за
представянето на
спортистите на
ОИ, световни и
европейски
първенства

Изготвени
анализи 100%

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

Изготвени
становищa 100 %
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2.
Реализиране
на проекти за
провеждане
на
европейски,
световни и
други
международн
и първенства
на
територията
на Република
България.

1. Подпомагане с
финансови средства
изпълнението на
одобрените проекти
за 2012г. на
спортните
федерации за
провеждане на
световни и
европейски
първенства и други
международни
прояви на
територията на
Република
България.

Чрез реализираните
проекти за
домакинства се
издига авторитета на
Република България
и са създадени
условия за
реализация на
българските
спортисти.

Сключени
договори за
домакинства
между МФВС и
БСФ

Сключени
договори за
домакинства
между МФВС и
БСФ
- 56 бр.

100 %

3. Водене на
национален
регистър на
лицензирани
те спортни
организации
и на
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 на
спортни клубове,
по предложение на
лицензираните
спортни
организации.

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

Издадени и
подновени
лицензи на сп.
организации

Издадени и
подновени
лицензи на сп.
организации – 27
бр.

100 %

Издадени
удостоверения

Издадени
удостоверения 27бр.

Вписани спортни
клубове в
националния
регистър

Вписани спортни
клубове в
националния
регистър – 417 бр.
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4. Издаване
удостоверения за
вписване на
спортни клубове.
5. Актуализиране
на данни в
националния
регистър.

Издадени
удостоверения на
вписани спортни
клубове

Издадени
удостоверения на
вписани спортни
клубове – 656 бр.

Актуализирани
данни в
националния
регистър

Актуализирани
данни в
националния
регистър – 370 бр.

„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНО ВРЕМЕ”
Дирекция
1.1.Участие
в 1.1.Разработване на
ЗФВС,
ФВССВ
работни групи за дългосрочна политика Национална
1.Разработване изготвяне
на по отношение на
програма за
на
предложение за нов спорта за всички
РФВС 2012-2016
и
г.
предложения ЗФВС
на
за програмни разработване
документи и Национална
проекти за
програма за РФВС
нормативни за периода 2012актове(или
2016 г.
тяхната
1.2.Изготвяне на
промяна),
предложения за
свързани с
изменение и
физическото допълнение на
възпитание,
нормативни актове в 1.2. Изготвени
спорта в
областта на спорта предложения за
свободното
изменение и
за всички
време с оглед
допълнение на
осигуряване на 1.3.Актуализиране нормативни актове в
условия за
областта на спорта за
на програмите на
практикуване МФВС за спорт в
всички
на спорт, изява свободното време
и реализиране
1.3.Разширяване на
3 програми,

ЗФВС,
Национална
програма за
РФВС 2012-2016
г.

1. напълно постигната цел

3 програми,
4

на лични
спортни
резултати

обхвата в
териториален и
времеви аспект,
оптимизирано
изпълнение на
програмите.
Нарастване броя на
децата и броя на
заниманията и
състезанията
2.
2.1.Програма
2.1.Изпълнение на
Изпълнение „Спорт за децата в програма на МФВС
на програми свободното време” „Спорт за децата в
на МФВС,
свободното време” за
координация
начално обучение по
и контрол
вид спорт
при
реализиранет
о на проекти
свързани с
развитието
на спорта в
2.2.Програма
свободното
2.2.Изпълнение на
време
„Научи
се
да програма на МФВС
плуваш”
„Научи се да плуваш”
за начално обучение
на деца по плуване

2.3.„Програма
за 2.3. Изпълнение на
развитие на спорта „Програма за

формуляри и
образци на
документи

изменени и
добавени образци
на документи

Реализиране на
195 проекта
сума
1 000 000 лв.
деца
10 000
сп. занимания
41 000
48 вида спорт
66 населени места

Реализирани 193
проекта

Реализиране на 24
проекта
сума
350 000 лв.
деца
3 400
сп. занимания
5 900
15 населени места

Реализирани 25
проекта
сума
325 550 лв.
деца
3 104
сп. занимания
5 187
14 населени места

8 проекта
8 договора сума

9 проекта
9 договора сума

2. напълно постигната цел

сума
991 000 лв.
деца
10 000
сп. занимания
41 000
48 вида спорт
66 населени места
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за всички”

развитие на спорта
за всички” на МФВС

1 200 000 лв.
150 прояви по 48
вида спорт
140 000 участници
Предоставени
спортни услуги за
10 000 граждани

913 000 лв.
154 прояви по 48
вида спорт
129 000 участници
Предоставени
спортни услуги за
15 000 граждани

2.4. Проект ”Научи
се да караш ски”

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

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

1 проект
сума
347 046 лв.
2 222 деца от 13
училища и ДДЛРГ в
София, Благоевград
и Смолян

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

програма
сума 260 000 лв.
7 850 деца
49 турнира в 40
населени места

4 проекта
2.6.Финансово
сума 106 860 лв.
подпомагане
изпълнението
на 1 000 участници
проекти и програми
на
спортни
организации
за
развитие на спорта за
всички и спорта в
свободното време

1 проект
сума 31 950 лв.
480
участници

2.5.Програми
за 2.5.Финансово
развитие на детския подпомагане
футбол
изпълнение на
програма на БФС за
развитие на детския
футбол
2.6.Програми
и
проекти на спортни
организации
за
развитие на спорта в
свободното време
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3.Мониторинг 3.1.Осъществяване 3.1.Оптимизиране на в съотв. с одобр.
и контрол на на контрол чрез дейностите
по проекти
изпълнение на проверки
на одобрените проекти
450
програмите и одобрените проекти
проверки
проектите
на
спортни
свързани с
организации
за
развитието на изпълнение
на
спорта за
програмите
на
всички
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.Осъществява 4.1 Оказване на
не
помощ и съдействие
регионалната на общински
политика на администрации и
МФВС
спортни
организации при
изготвяне и
изпълнение на
общински програми
за развитие и
насърчаване на
физическото
възпитание и спорта

3.2.Целесъобразност и
законосъобразност
при разходване на
предоставените
средства

4.1.Активизир ане на
сътрудничеството
между общинските
органи и спортните
организации

в съотв. с одобр.
проекти
249
отчета/ протокола

Разработване
общински
програми

534
проверки

3. напълно постигната цел

230
отчета/ протокола

на Разработени
4. напълно постигната цел
общински програми
- 92
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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
информация за
разходваните и
планираните
средства от
общинските
бюджети за спортни
дейности и
експлоатация на
спортната им база

4.2.Разработване и
реализация на
програми и дейности

4.3.Наличие на база
данни

в 150 общини по в 162 общини
50 вида спорт

обобщаване
инф.
от
общини

“ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИ”
1.Актуализир 1.Разработване на
В процес на
В процес на
ане
на предложения за нов разработване
разработване
нормативнат Закон за
а
уредба, физическото
отнасяща се възпитание и
до дейността спорта.
на спортните
училища.
1.2.Разработване на Изменен и допълнен Изготвяне на

на обобщена инф. от
200 217 общини (от 264)
разходвани за
2011г. –
52 013 024,
планирани за 2012г.
53 233 844 лв.

Разработени
предложения

незадоволително постигната цел

Изменен и

напълно постигната цел
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предложения за
актуализиране на
нормативни актове,
свързани с
дейността на
спортните
училища.

Закона за
физическото
възпитание и спорта
относно
финансиране на
дейностите в
спортните училища

предложения за
допълнение и
изменение на
ЗФВС, относно
финансиране на
дейностите в
спортните
училища

допълнен ЗФВС

Изменен и допълнен
ППЗФВС в областта
на спортните училища
относно -провеждане
на конкурси за
директори на
държавните спортни
училища

Изготвяне на
предложения за
допълнение и
изменение на
ППЗФВС

Изменен и
допълнен
ППЗФВС

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

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

Разработени
предложения
за
облекчаване
процедурата
по
съгласуване
и
одобряване
на
училищните учебни
планове
и
актуализиране
процедурата
по
сключване
на
тристранни
договори
със
спортните
организации, соглед

напълно постигната цел

напълно постигната цел
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уреждане
на
отношенията
съобразно
осъществения
прием на ученици за
съответната учебна
година
и
при
отчитане
на
реалната
необходимост
от
спортнопедагогически
кадри.
1.3.Участие в
междуведомствени
работни групи за
разработване и
актуализиране на
нормативната
уредба , отнасяща
се до дейността на
СУ

Разработени
предложения за:
-утвърждаване на
документи за
планиране и
отчитане на учебнотренировъчния и
състезателния
процес с учениците в
спортните училища,
- работните заплати
на персонала в
звената от системата
на народната
просвета и Правила
за определянето им
,за директорите на
общинските и
държавните училища

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

Изменена и
допълнена
Наредба №4 от 16
април 2003г. за
документите за
системата на
народната
просвета

напълно постигната цел

Изменена и
допълнена
Наредба №1 от
4.01.2010 г. за
работните заплати
на персонала в
напълно постигната цел
звената от
системата на
народната
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спортни училища.

просвета и
Правила за
определяне на
работните заплати
на директорите на
общинските и
държавните
училища и
обслужващи звена

1.4.Актуализиране
и оптимизиране на
учебните програми
по спортна
подготовка за СУ.

Създаване условия
за придобиване на
професионална
квалификация от
учениците,
предпоставка за
привличане на
повече и по –
качествени млади
спортисти в
спортните училища,
както и за успешната
им реализация в
живота.

Разработени
учебни
програми

Разработени
учебни
програми по
професионално
обучение за
учениците от СУ

1.5.Осъществяване
на координация с
НСА „Васил
Левски” при
разработване на
„Система за
оценяване на

Актуализирани
условията и реда за
оценяване на
учениците в СУ

Разработени
нормативи за
оценка по 30 вида
спорт, включени в
учебната
програма на СУ.

Разработени,
издадени в
сборник и
публикувана на
сайна на МФВС
„Система за
оценяване на

напълно постигната цел

напълно постигната цел
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учениците в
спортните
училища.
2.Взаимодей
стви,съгласу
ваност
и
координация
при
реализиране
на
процедурата
за
преобразуван
е
на
спортните
училища от
„общински„
в „държавни”
за постигане
на
високо
ниво
на
спортна
подготовка и
устойчиво
развитие на
спорта,
с
приоритет
олимпийскит
е спортове и
спортовете с
традиции и
постижения
на

учениците в
спортните
училища”.

2.1Осъществена
междуведомствена
координация при
процедура по
преобразуване на
общински спортни
училища в
държавни

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

Преобразуване по
на общински
спортни училища
в държавни СУ

Преобразувани 4
общински
спортни училища
в държавни СУ

напълно постигната цел

2.2Събиране и
обобщаване на
актуална
информация за
състоянието на
учебнотренировъчния и
спортносъстезателния
процес в СУ – брой
приети ученици,
класиране в
държавни и
международни
първенства, брой и
квалификация на
спортно –
педагогическите
кадри.

Формиране на
политики, вземане
на управленски
решения за
оптимизиране на
дейностите в СУ.

Изготвяне на
обобщена справка
за броя на
приетите ученици,
ученици с
призови
класирания,
и квалификация
на кадрите.

Изготвена
обобщена справка напълно постигната цел
за броя на
приетите ученици,
ученици с
призови
класирания,
и квалификация
на кадрите.

2.3.Процедура по

Оптимизиран

Брой ученици-

Брой ученици12

международн
и състезания
- европейски,
световни
първенства и
олимпийски
игри.

утвърждаване от
министъра на
физическото
възпитание и
спорта на
държавния планприем на спортните
училища, за
учебната 20122013г.

държавен план
прием в СУ в
съответствие с
наличният ресурскадрови, финансов и
материална база;

1699;
Брой спортове-31;

1078;
Брой спортове-31;

задоволително постигната цел

2.4.Процедура по
възлагане на
обществена
поръчка за доставка
на спортни екипи
на учениците,
приети за учебната
2011-2012г. и за
учебната 20122013г. в СУ.

Подпомагане на
учебнотренировъчния
процес и мотивиране
на учениците и
треньорите за
постигане на високи
резултати.;

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

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

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

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

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

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

напълно постигната цел
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2.6.Оказване на
съдействие,
координация
мониторинг при
провеждане
приемните изпити в
спортните
училища.

Оптимизирани
дейностите по
приема на ученици в
СУ

22 броя посетени
училища

23 броя посетени
училища

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

Оптимизиран
процеса на
планиране и
отчитане от
учителите по вид
спорт на учебнотренировъчния и
състезателния
процес, в
съответствие с
изискванията на
БСФ.

450 броя
предоставени
дневници на
учителите по вид
спорт в СУ;

450 броя
предоставени
дневници на
учителите по вид
спорт в СУ;

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

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

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

Брой съгласувани
училищни учебни
планове-17
Брой утвърдени
училищни учебни
планове -6;

2.9.Провеждане на

Оказана методическа Брой участници –

Брой участници –

напълно постигната цел

напълно постигната цел

напълно постигната цел

14

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

помощ и
50
оптимизиран
учебнотренировъчен процес

55

напълно постигната цел

2.10.Провеждане на
работно съвещание
с представители на
БСФ

Оптимизирани
дейностите по
приема на ученици и
провеждането на
спортната
подготовка.

Брой участници –
30

напълно постигната цел

Брой участници –
30

„ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
1.
Изгра
1.1.Подпомагане с
Сключени договори 100%
80%
ждане на
финансови средства между МФВС и
нова спортна изпълнението на
общини,
спортни
инфраструкт одобрените проекти федерации, спортни
ура,
за 2012г. за
клубове
реконструкц изграждане,
ия
и реконструкция и
модернизаци модернизация на
я
на спортни обекти и
спортните
съоръжения по ред
обекти
и и условия на
съоръжения, Наредба Нсъобразени с 1/02.03.2007г.
изискванията
на
съответните
международн
и нормативи
2.Изграждане 2.1. Осигуряване
Въвеждане на
100%
90%

Задоволително постигната цел

Задоволително постигната цел
15

на
„Национална
антидопинго
ва
лаборатория”
и център за
„Контрол и
управление
на спортната
подготовка”
3.Реконструк
ция и
модернизаци
я на
съществуващ
ата спортна
база

осъществяването на
дейности по
организирането и
провеждането на
допинг контрол на
спортисти и
осъществяване
контрол върху
спортната
подготовка
3.1. Актуализиране
на Наредба Н1/02.03.2007г. и
подпомаге с
финансови средства
одобрените проекти

обекта в
експлоатация

Сключени договори 100%
за
финансово
подпомагане

80%

Задоволително постигната цел

4.Оптимално
функционира
не на
спортните
обекти и
съоръжения
предоставени
за
управление и
разпореждан
е на МФВС

4.1.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

100%

60%

Задоволително постигната цел

4.2. Осигуряване на
инвестиционни
ресурси за
реконструкция и
модернизация на
общинските и
държавни спортни

Подобряване
състоянието на
имотите

100%

80%
16

обекти.
4.3.Повишаване на
ефективността в
управлението на
държавната
собственост,
цялостния процес
на планиране,
подготовка и
провеждане на
процедурите по
ЗОП, ЗДС и ЗФВС

Задоволително постигната цел
Осъществяване
контрол по
ползването по
предназначение на
спортните обекти и
съоръжения

„КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА”
1. Създаване 1.1. Проследяване
1117 бр. спортисти
1005 бр.
на
нивото на
спортисти
необходимит функционалните
е
възможности на
предпоставки спортистите от
и условия за националните,
системна,
олимпийски и
научно
клубни отбори,
обоснована
чрез
тренировъчн специализирани
а дейност на тестове.
всеки, който
притежава
необходимит
е
способности
и проявява
желание за
постигане на

1117 бр.
спортисти

напълно постигната цел /100%/
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високи
спортни
резултати и
изява в
състезания
на всички
равнища.
2

3

4

5

1.2. Създаване на
условия за
увеличаване броя
на спортистите,
тестирани в
теренни условия
1.3. Физикално
възстановяване на
спортистите от
националните,
олимпийски и
клубни отбори
1.4. Оказване на
съдействие на БСФ
при провеждане на
тренировъчния
процес в
различните му
етапи, със
специализирана
апаратура
1.5. Създаване на
научнообосновани
методики за
проследяване на
динамиката в

60 бр. тестове на 528
бр. спортисти

60 бр. теста

528 бр. спортисти

напълно постигната цел /100 %/

955 бр. спортисти

900 бр. спортисти

955 бр. спортисти

напълно постигната цел /100 %/

10 БСФ

10 БСФ

10 БСФ

напълно постигната цел /100 %/

2 вида спорт

2 вида спорт

2 вида спорт

напълно постигната цел /100 %/
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развитието на
специфичните за
съответния спорт
фактори на
спортните
постижения в
различните
периоди на
тренировъчния
процес
“МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”
1.
Координационни
Изпълнение
срещи с
на проекти:
партньорите;
1.1.
Организиран Представяне на
е на
идейни
Спартакиада предложения;
за български
младежи,
Провеждане на
живеещи в
инициативите
чужбина

Развитие на
междукултурния
диалог;
Преодоляване на
дискриминацията;
Социална кохезия;
Приучване към
толерантност и
честна игра

350 бр. участници

350 бр. участници

напълно постигната цел /100 %/

----------------1.2.
Футболен
турнир
„Искам да
бъда” в
рамките на
Десетилетиет
о на
Ромското
19

включване
2.
Подписване
на
двустранни
споразумени
я, програми и
протоколи за
сътрудничест
во в областта
на спорта с
аналогични
държавни
структури в
страните от
ЕС и извън
него

Подготовка на
проекти на
споразумения,
програми и
протоколи;

Насърчаване на
международния
обмен в областта на
спорта

3

5

напълно постигната цел /100 %/

Съгласуване на
предложенията със
съответната страна,
както и с БСФ;
Подписване на
Споразумение за
сътрудничество с
Русия, Протокол за
сътрудничество с
Гърция, Програма
за сътрудничество с
Тунис,
междуправителстве
на Програма за
сътрудничество в
областта на
образованието,
културата и спорта
с Ислямска
република Иран,
Работна програма
за сътрудничество
2013 – 2015 г. с
Френската общност
20

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

на Кралство Белгия
Регулярно и все позасилващо се
участие в
различните
формати на
заседания на
органите към
Съвета на
Европейския съюз
и в съвместните
дейности с
Европейската
комисия,
Европейския
парламент и други
европейски
институции;
Активно участие и
принос в
разработването на
стратегически
документи на ЕС,
изследвания и др. в
областта на спорта;
Запознаване с
приоритетите на
датското
председателство на
ЕС;
Запознаване с
приоритетите на
кипърското
председателство на

Провеждане на
международна
държавна политика и
сътрудничество в
областта на
физическото
възпитание и спорта
в съответствие с
Член 165 от
Лисабонския
договор, включващ
спорта в
компетенциите на
ЕС

напълно постигната цел /100 %/

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

21

ЕС;
Популяризиране на
темата за активния
живот на
възрастните хора и
солидарността
между поколенията
в контекста на
Европейската 2012
година
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,
незаконосъобразни
дейността на получили
вътрешно
спортните
финансови
нормативни актове и
организации, средства от МФВС нецелесъобразно
финансирани и на лицата, които
разходване на
от МФВС,
предлагат спортни финансови средства
както и за
услуги публично.
от спортните
законосъобра 1.2. Извършване на организации
последващ контрол
зното и
целесъобразн за изпълнение на
препоръките,
ото
направени при
разходване
на финансови проверките от
средства
Инспектората.
2.Извършван Проверки след
Изготвяне на
е на проверки постъпване в
становища и даване
по сигнали,
МФВС на сигнали, на указания и
молби, жалби молби, жалби и
препоръки за
и заявления
заявления на
отстраняване на

Цялостни
проверки за първи
път на 8 спортни
организации

Цялостни
Напълно постигната цел – 100%
проверки за първи
път на 8 спортни
организации

Изпълнение на
дадените
препоръки и
указания –
100 %

Изпълнение на
препоръките и
указанията –
80 %

Задоволително постигната цел – 80
%

22

на граждани
и
организации
срещу
незаконни
или
неправилни
действия от
спортни
организации

граждани и
организации срещу
незаконни или
неправилни
действия от
спортни
организации.

ИНСПЕКТОРАТ по чл.46 от ЗА
1.
1.1. Актуализиране
Осигуряване на вътрешнона адекватни нормативната
механизми за уредба
осъществява
не на
1.2. Извършване на
контролна
проверка и
дейност и
изготвяне на
механизми
дейности по
превенция и
противодейст
вие на
корупционни
прояви в
МФВС
2. Укрепване 2. Осъществяване
на
на контрол за
антикорупци изпълнение на
онната среда задължения от
страна на
служителите в
МФВС и

установени пропуски
и нарушения.
Изготвяне по
компетентност на
отговори.

Усъвършенстване на
вътрешнонормативната уредба
и минимизиране на
корупционния риск

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

1.1. Промени в
съществуващи
вътрешноведомствени
актове - 5

1.1. Осъществени
промени във
вътрешноведомствени
актове - 4

1.2. Извършване
на проверка - 1

1.2. Извършени
проверки – 2

2. Извършване на
проверки на
декларирани
обстоятелства от
служителите - 2

2. Извършени
проверки на
декларирани
обстоятелства от
служителите - 5

1. Задоволително постигната цел –
90%

2. Напълно постигната цел – 100%
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второстепенните
разпоредители към
министъра на
физическото
възпитание и
спорта.
3. Постигане 3.1. Извършване на
на
анализ
на
законосъобра ефективността на
зно и
дейността
на
правилно
структури и звена.
функционира
не на
3.2. Извършване на
системите в
проверки във ВРБК
МФВС и
второстепенн
ите
разпоредител
ис
бюджетни
кредити
ЗВЕНО ВЪТРЕШЕН ОДИТ
1.Анализ и
1.Извършване на
оценка на
одитни
функциониангажименти за
рането на
даване на увереност
СФУК в
и консултиране;
МФВС

Подобряване
работата на
администрацията и
структурите към
министъра

Анализът и
проверките бяха
извършени за 1-ви
път в
предвидените
структурни звена.

3.1. Извършен
анализ на
ефективността на
дейността на
дирекция в
МФВС – 1
3.2. Извършени
проверки във
ВРБК - 3

1.Даване на разумна
увереност, че СФУК
в проверените
административни
звена функционират
в съответствие с
действащото
законодателство;

1.Извършени
одитни
ангажименти за
даване на
увереност в 3
административни
звена и одитни
ангажименти за
консултиране в 2
административни
звена;

1.Извършени
одитни
ангажименти за
даване на
увереност в 2
административни
звена и одитни
ангажименти за
консултиране в 2
административни
звена.

3. Напълно постигната цел цел 100%

Задоволително постигната цел –
/ 80%/
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2.Активна
роля при
въвеждане
то и
осъществя
ването на
процеса на
управление
на риска в
МФВС

2.Проследяване
изпълнението на
утвърдените
Планове за
действие за
изпълнение на
дадените
препоръки

2. Оценка за
адекватността и
ефективността на
СФУК в
проверените
административни
звена

2. Извършени
одитни
ангажименти за
даване на
увереност в 2
административни
звена.

2. Извършени
одитни
ангажименти за
даване на
увереност в 2
административни
звена.

Напълно постигната цел /100 %/

1.Извършване на
одитни
ангажименти за
консултиране;

Подпомагане
ръководителите и
служителите в
проверените
административни
звена относно
начина на
осъществяване
процеса на
управление на риска
в тях.

Извършени
одитни
ангажименти за
консултиране в 2
административни
звена.

Извършени
одитни
ангажименти за
консултиране в 2
административни
звена.

Напълно постигната цел /100 %/
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