Дирекция "Елитен спорт"
Функции:
1. подпомага министъра съвместно с българските спортни федерации,
Българския олимпийски комитет, ведомствата и общините при
разработването на държавната политика в областта на елитния спорт;
2. подпомага министъра при подготовката и изпълнението на Националната
програма за развитие на елитния спорт;
3. разработва и предлага проекти на правилници, наредби, инструкции и
други актове, с които се организира и подпомага работата на субектите,
пряко свързани и отговорни за дейностите, съставящи олимпийската
подготовка;
4. разработва и предлага годишна програма за олимпийска подготовка и
програма за развитие на спорта за високи постижения;
5. координира организацията и осигурява методически и спортнотехнически подготовката на спортистите по олимпийски и неолимпийски
дисциплини;
6. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмата за
олимпийска подготовка и по програмата за развитие на спорта за високи
постижения;
7. подпомага изпълнението на програмите за повишаване квалификацията
на спортните специалисти в областта на елитния спорт;
8. разработва условията и реда за предоставяне на целеви средства на
спортните организации от държавния бюджет и от постъпленията от
Българския спортен тотализатор по програмите за олимпийска подготовка и
за развитие на спорта за високи постижения в изпълнение на Националната
програма за развитие на елитния спорт;
9. подготвя предложения до министъра за размера на разпределяне на
субсидиите от държавния бюджет и средствата от постъпленията от
Българския спортен тотализатор за дейността на българските спортни
организации;
10. дава становища по изготвените от български спортни федерации
предложения до министъра за разпределение на годишните субсидии за
подпомагане дейността на спортните клубове;
11. дава становища за държавни награди на спортисти, треньори и спортни
деятели за постигнати високи спортни резултати и за цялостен принос в
областта на спорта;
12. подготвя предложения до министъра за награждаване на спортисти,
треньори и длъжностни лица с парични средства от министерството за
постигнати призови класирания от олимпийски игри, световни и
европейски първенства;
13. подготвя предложения до министъра за отпускане на месечна премия от
министерството на лицата по чл. 59б, ал. 2, т. 5, 7, 8 и 9 от Закона за
физическото възпитание и спорта;

14. подпомага министъра при изготвянето на договорите с българските
спортни федерации по програмата за олимпийска подготовка и по
програмата за развитие на спорта за високи постижения;
15. изготвя годишни отчети за изпълнението на сключените договори между
министерството и българските спортни федерации по програмата за
олимпийска подготовка и програмата за развитие на спорта за високи
постижения;
16. събира, систематизира и съхранява информация за лицензираните
спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове и поддържа
Националния регистър на спортните организации;
17. събира, систематизира и съхранява информация за спорта за високи
постижения, включително за участието и представянето на българските
спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри.

