функции:
1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на
спорта в свободното време, на социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания;
2. подпомага министъра при координацията на дейността му с областните
администрации, с Националното сдружение на общините в Република България, с
регионалните структури на ведомствата, имащи отношение към спорта, с общините и
спортните организации за изпълнение на Националната програма за развитие на
физическото възпитание и спорта;
3. осъществява регионалната политика на министерството, като подпомага и
координира дейността на областните администрации, общините и спортните
организации по отношение на спорта и на социалния туризъм;
4. подготвя предложения до министъра за разпределяне на средствата от държавния
бюджет и от постъпленията на Българския спортен тотализатор за финансиране на
програми за развитие на спорта в свободното време, на социалния туризъм и на спорта
за хора с увреждания;
5. подготвя предложения до министъра за размера на средствата за финансово
подпомагане дейностите на национални спортни организации и многоспортови
федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип;
6. мотивира необходимостта и участва в разработването на проекти на нормативни
актове, свързани със спорта в свободното време, със социалния туризъм и със спорта за
хора с увреждания;
7. разработва и координира изпълнението на програми и контролира реализирането на
проекти за развитието на спорта в свободното време, на социалния туризъм и на спорта
за хора с увреждания;
8. дава становища на министъра за ползване по предназначение на държавни или
общински спортни обекти;
9. предлага за държавни награди спортни деятели за постигнати високи резултати и за
цялостен принос в областта на спорта и на социалния туризъм;
10.набира, съхранява и систематизира информация за състоянието на физическата
активност, спорта в свободното време и социалния туризъм;
11. подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното
време и на социалния туризъм, и съдейства за повишаване квалификацията на
спортните специалисти;
12. осъществява координация и контрол на съгласуваните от министъра на младежта и
спорта дейности, свързани с учебно– тренировъчния, спортно-състезателния и
възстановителния процес на учениците от държавните спортни училища;
13. осъществява координация и контрол на дейностите свързани с учебно–
тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на олимпийските
звена в държавните спортни училища;
14. предлага за одобрение на министъра на младежта и спорта, приетите с решение на
педагогическия съвет на училището, „Училищни учебни планове”.

