Функции:
1. съгласува, организира, реализира и координира дейността на министерството в
областта на международното сътрудничество;
2. подпомага и координира участието на страната в двустранни и многостранни
междуправителствени дейности в областта на младежта и спорта;
3. подпомага министъра при съгласуването и подготовката на двустранни и
многостранни международни договори в областта на младежта и спорта;
4. следи и контролира изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от
международни договори и от членството в международни организации в областта на
младежта и спорта;
5. проучва, следи и анализира европейските практики в областта на младежта и спорта;
6. съдейства за информационното осигуряване по отношение на участието на
лицензираните спортни организации в международни програми в областта на спорта;
7. разработва и предлага насоки и мерки за успешното участие на български
представители в структурите, формиращи международната младежка и спортна
политика;
8. подготвя, координира и участва в изпълнението на протоколи за пряко
сътрудничество, на програми и спогодби за сътрудничество в областта на младежта и
спорта между Република България и други страни;
9. ръководи и координира изпълнението на програми на Европейския съюз в областта
на младежта и спорта;
10. ръководи и координира изпълнението на програми на UNESCO, ENGSO и други
международни организации в областта на младежта и спорта;
11. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна и младежка
дейност;
12. подпомага популяризирането на българския спорт в чужбина;
13. подпомага българските спортни федерации в процеса на осигуряването на визи, при
организирането на спортни прояви в Република България и при получаването на визи за
чужбина;
14. осъществява и координира цялостната международна дейност на министерството, в
т. ч. подготовка на двустранни и многостранни проекти на договори за международно
сътрудничество, организация и контрол за тяхното изпълнение; организира и
подпомага участието на министъра и другите представители на министерството в
международни мисии; осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република
България и с правителствени институции в чужбина; подготвя задграничните
командировки и осигурява логистичното им обезпечаване, организира международни
срещи и осъществява международна протоколна дейност;
15. осигурява преводите при срещи с чуждестранни представители и извършва преводи
на материали и документи, свързани с дейността на министерството;
16. изготвя информация за развитието и перспективите в областта на младежта и спорта
и за мястото на българския спорт в световен мащаб с оглед на световните и
европейските практики;

17. сътрудничи на другите звена на министерството, като предоставя информация от
международни организации в областта на младежта, спорта, антидопинговата
политика, борбата против насилието в спорта и др.;
18. участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
19. осъществява подготовката и съгласуването на проекти на национални позиции по
въпросите на младежта и спорта и участие в работните органи на Съвета на
Европейския съюз и на Европейската комисия;
20. осъществява координацията на цялостната дейност на министерството по въпросите
на Европейския съюз в областта на младежта и спорта;
21. осигурява информация за възможностите за кандидатстване по проекти,
инициативи и програми в областта на младежта и спорта, администрирани от
институциите на Европейския съюз.
22. организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти
за финансиране по оперативните програми и по други програми на Общността и от
международни финансови институции.
23. инициира създаването на работни групи за подготовка на проекти за кандидатстване
с европейско финансиране и участва в тях, като координира дейността им и оказва
методическа помощ във връзка с изискванията на европейските програми.
24. координира и участва в изпълнението на международни проекти и програми, в
които министерството е страна, като методически подпомага звената за изпълнение на
проектите.
25. изготвя и представя периодични доклади за напредъка на проектите, изпълнявани
от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи
институции.
26. изготвя и представя информация относно работата, структурата и
административния капацитет на дирекцията, справки за състоянието на
координираните от дирекцията проекти, изисквани от ръководството на
министерството, както и от министерствата и агенциите, отговорни за оперативните
програми и др.
27. следи възможностите за кандидатстване по европейски програми и инициативи,
финансирани от други международни организации и по оперативните програми в
страната и изготвя и представя предложения за участие пред ръководството на
общината; проучва възможностите за идентифициране на нови източници за
финансиране.
28. организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и
прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции
средства по проектите, както и относно тяхното изпълнение.
29. организира международни срещи, семинари, кръгли маси и пресконференции,
свързани с изпълнението на европейските проекти.
30. съгласува, организира, реализира и координира дейността на министерството в
областта на международното сътрудничество.
31. подпомага и координира участието на страната в двустранни и многостранни
междуправителствени дейности в областта на младежта и спорта.

32. подпомага министъра при съгласуването и подготовката на двустранни и
многостранни международни договори в областта на младежта и спорта.
33. следи и контролира изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от
международни договори и от членството в международни организации в областта на
младежта и спорта.
34. разработва и предлага насоки и мерки за успешното участие на български
представители в структурите, формиращи международната младежка и спортна
политика.
35. подготвя, координира и участва в изпълнението на протоколи за пряко
сътрудничество, на програми и спогодби за сътрудничество в областта на младежта и
спорта между Република България и други страни.
36. ръководи и координира изпълнението на програми на UNESCO, ENGSO и други
международни организации в областта на младежта и спорта.
37. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна и младежка
дейност и подпомага популяризирането на българския спорт в чужбина.
38. подпомага българските спортни федерации в процеса на осигуряването на визи, при
организирането на спортни прояви в Република България и при получаването на визи за
чужбина.
39. осъществява и координира цялостната международна дейност на министерството, в
т. ч. подготовка на двустранни и многостранни проекти на договори за международно
сътрудничество, организация и контрол за тяхното изпълнение; организира и
подпомага участието на министъра и другите представители на министерството в
международни мисии; осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република
България и с правителствени институции в чужбина; подготвя задграничните
командировки и осигурява логистичното им обезпечаване, организира международни
срещи и осъществява международна протоколна дейност.
40. участва в работата на Съвета по европейските въпроси като осъществява
подготовката и съгласуването на проекти на национални позиции по въпросите на
младежта и спорта и участие в работните органи на Съвета на Европейския съюз и на
Европейската комисия.”.

