Чл. 21. (1) Инспекторатът по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта е
специализиран контролен орган на пряко подчинение на министъра.
(2) Инспекторатът:
1. осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на спортните
организации, финансирани от министерството, както и за законосъобразното и
целесъобразното разходване на финансови средства;
2. осъществява надзор върху дейността на спортните организации и на лицата, които
предлагат спортни услуги публично;
3. извършва планови проверки по утвърден от министъра годишен план, както и
други проверки, възложени му от него;
4. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) изготвя ежегоден доклад,
съдържащ информация за резултатите от извършваната от него контролна дейност, както и
за характерните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира
причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им;
5. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки и ревизии;
6. извършва проверки по сигнали, молби, жалби и заявления на граждани и
организации срещу незаконни или неправилни действия от спортни организации.
(3) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право:
1. да изискват от спортните организации всички необходими документи, свързани с
контролираните дейности; да получават информация и да извършват проверки на място;
2. да изискват всички необходими счетоводни и други документи във връзка с
основната дейност и по представената им лицензия;
3. да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища,
документи и друга информация, необходима във връзка с контролната дейност;
4. да предлагат на министъра да сезира съда с искане за налагане на обезпечителни
мерки върху имуществата на лицата, причинили щети, и да образува искови производства
срещу тях;
5. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2017 г. , в сила от 31.03.2017 г.) да присъстват на заседанията
на върховните, управителните и контролните органи на проверяваните спортни
организации и да изискват техни решения, протоколи от заседания и други документи.

