ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2013 г.

Наименование на администрацията: Министерство на физическото възпитание и спорта
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Цели за
Стратегически Стратегически Дейности
Срок
Очакван
Индикатор за
2013 г.
цели
документ
/месец резултат
изпълнение
през
Индикатор Индикатор
2013 г./
за текущо за целево
състояние състояние
“СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”
1.
1. Създаване на
Национална
Реализиране регионални
стратегия за
на проекти
центрове за
развитие на
по
млади
физическото
програмите
талантливи
възпитание и
на МФВС за спортисти, с цел спорта в РБ
олимпийска
тяхното
2012-2022
подготовка и планомерно
за развитие
развитие и
Национална
на спорта за
израстване до
програма за
високи
ОИ’2016.
развитие на
физическото
постижения. 2. Създаване на
оптимални
възпитание и
условия за
спорта в РБ
пълноценна
2012-2016
подготовка на
елитните
спопртисти, с
цел завоюване
на призови
класирания на
световни и

1. Изготвяне и
сключване на
годишни договори
и на приложенията
към тях за размера
на средствата за
финансово
подпомагане на
одобрените проекти
на спортните
федерации по
програмите на
МФВС.
2. Подпомагане с
финансови средства
изпълнението на
одобрените проекти
за 2013г. по
програмите на
МФВС.
3. Провеждане на
перманентен

март

постоян
ен

постоян
ен

1. Развитие на
потенциала на
младите
спортисти,
постигане на
високи спортни
резултати. 2.
Провеждане на
високоефективе
н тренировъчен
процес и
успешно
представяне на
елитните
спортисти на
световни и
европейски
първенства.
3. Постигане на
социален ефект,
чрез
популяризиране

100 %
реализирини
проекти по
програмите

100 %
реализирани
наблюдения

100 %
изготвени
анализи за
представянет
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2.
Реализиране
на проекти за
провеждане

европейски
първенства.
3. Създаване на
предпоставки и
условия за
масовизиране на
заниманията със
спорт в
различните
възрастови
групи. 4.
Осъществяване
на контрол по
реализиране на
дейностите и
изпълнение на
поставените
цели в
одобрените
проекти по
програмите.
5.
Осъществяване
на контрол
върху
ефективността
при разходване
на средствата по
програмите.

контрол за
изпълнението на
дейностите по
проектите на
спортните
федерации по
програмите на
МФВС.
4. Изготвяне на
анализи за
изпълнение на
поставените в
проектите
цели за класиране
на световни и
европейски
първенства.

Издигане
авторитета на
Република
България и

1. Подпомагане с
финансови средства
изпълнението на
одобрените проекти

постоян
ен

постоян
ен

на постиженията
на елитните
спортисти.
4. Подобряване
работата на
спортните
клубове и
увеличаване
броя
спортуващите
във всички
възрастови
групи.
5. Ясни
параметри, подобра
ефективност и
целесъобразност
при разходване
на средствата.

о на
спортистите

100 %
изготвяне на
становища
по отчетите
на спортните
федерации

1. Провеждане
на европейски,
световни и
други

100 %
реализирани
проекти за
домакинства
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на
европейски,
световни и
други
международн
и първенства
на
територията
на Република
България.

създаване на
условия за
реализация на
българските
спортисти.

за 2013г. на
спортните
федерации за
провеждане на
световни и
европейски
първенства и други
международни
прояви на
територията на
Република
България.

3. Водене на
национален
регистър на
лицензирани
те спортни
организации
и на
членуващите
в тях
спортни
клубове.

1. Поддържане
на
информационна
система с
актуална базаданни на
лицензираните
спортни
организации и
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 или
заличаване на
спортни клубове, по
предложение на
лицензираните
спортни
организации.
4. Издаване
удостоверения за
вписване на

международни
първенства на
високо
организационно
ниво.
2.
Популяризиране
на природните и
туристическите
забележителност
и на България.
постоян
ен

1. Наличие на
публичен
регистър с
актуални данни
за ползване от
потребителите.

100 %

постоян
ен

100 %

постоян
ен

100 %

постоян
ен

100 %
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спортни клубове.
5. Актуализиране на постоян
данни в
ен
националния
регистър.
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В СВОБОДНО ВРЕМЕ”
Дирекция ФВССВ Осигуряване на
Програма на
1.1.Участие
в
1.Разработване на оптимални
правителството за работни групи за
предложения за
условия и
европейското
изготвяне
на
програмни
възможности за развитие на
предложение за изм.
документи и
практикуване на България 2009и доп. на ППЗФВС и
проекти за
спорт за всички
2013г.
НРЛСОРБ
нормативни
Национална
актове(или тяхната
стратегия за
1.2.Изготвяне
на
промяна), свързани
РФВС в
предложения за изм.
с физическото
Република
и доп. на нормативни
възпитание, спорта
България 2012актове в областта на
в свободното време
2022г.
спорта за всички
с оглед
Национална
осигуряване на
програма за
условия за
РФВС в
практикуване на
1.3.Актуализиране на
Република
спорт, изява и
България 2012програми на МФВС
реализиране на
за
спорт
в
2016г.
свободното време”
лични спортни
резултати

100 %
нанесени
данни

1.1.Утвърждаван
е на дългосрочна
политика по
отношение на
спорта за всички
1.2. Изготвени
предложения за
изм. и доп. на
нормативни
актове в
областта на
спорта за всички
1.3.Разширяване
на обхвата в
териториален и
времеви аспект,
оптимизирано
изпълнение на
програмите.
Нарастване броя
на децата и броя
на заниманията
и състезанията
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2. Изпълнение на
програми на
МФВС,
координация и
контрол при
реализирането на
проекти свързани
с развитието на
спорта в
свободното време

Подобряване на
условията за
практикуване на
спорта в
свободното
време,
възможностите
за изява и
реализиране на
лични спортни
резултати и
укрепване на
здравето на
хората чрез
здравословна
двигателна
активност през
свободното им
време.
Подпомагане на
общественополе
зната дейност на
национални
спортни
организации и
многоспортови
федерации,
администриращ
и спорта на
ведомствен и

Бюджетна
програма „Спорт
в
свободното
време” за 2013г.

2.1.Изпълнение на м.
програма на МФВС февруари
„Спорт за децата в - 2013
свободното време” за м.
начално обучение по януари вид спорт
2014

2.1.Осигуряване
на достъп до
спортна база и
квалифицирани
спортни
специалисти.
Придобиване на
първоначални
знания, умения и
навици за
практикуване на
предпочитан вид
спорт

Реализирани Реализирани
193 проекта 195 проекта
сума
сума
991 000 лв. 1 050 000 лв.
деца
деца 10 000
10 000
сп. занимания
сп.
41 000
занимания
48 вида спорт
41 000
66 нас. места
48 вида спорт
66 населени Реализирани 24
места
проекта
сума 350 000лв
2.2.Изпълнение на
деца - 3 400
програма на МФВС м.април –
сп. занимания
„Научи се да
м.
2.2.Осигуряване Реализирани 5 500 в 15 нас.
25 проекта места
плуваш” за начално декември на достъп до
обучение на деца по
спортна база и
сума
квалифицирани
325 550 лв.
плуване
спортни
деца
специалисти.
3 104
Придобиване на сп.
10 проекта
първоначални
занимания
9 договора
знания, умения и 5 187
сума
навици за
14 населени 1 000 000 лв.
практикуване на места
155 прояви по
спорта плуване
48 вида спорт
2.3. Изпълнение на
130 000
„Програма за
постоянен 2.3.Устойчиво
участници
развитие на спорта
развитие
на
Предоставени
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отраслов
принцип, с оглед
създаване на
условия за
здравословна
двигателна
активност и
разнообразяване
на спортните
услуги, които
гражданите
ползват през
свободното си
време

за всички” на
МФВС

дейностите
в
областта
на
спорта за всички
чрез подпомагане
на
общественополез
ната дейност на
лицензирани
спортни
организации

2.4.Финансово
подпомагане,
м. януари 2.4.Начално
изпълнение на
програма на БФСки - м. март обучение по ски
„Научи се да караш
на деца
ски”

9 проекта
сп. услуги за
9 договора 15 000
сума
граждани
913 000 лв.
154 прояви 1 проект
по 48 вида
сума 350 000
спорт
лв.
129 000
2 750 деца
участници
Предоставен
и сп. услуги
за
15 000
граждани

програма
сума
1 проект
300 000 лв.
сума
8 000 деца
347 046 лв. 50 турнира в 40
2 222 деца от населени места
13 училища и
ДДЛРГ в
2.5.Финансово
София,
подпомагане
Благоевград
изпълнение на
м.март - 2.5.Осигуряване и Смолян
програма на БФС за м.декемри на възможности
1 проект
развитие на детския
за спортна изява и програма
сума
футбол
подбор на
сума
36 860 лв.
талантливи деца 260 000 лв. 1 000
чрез организиране 7 850 деца
участници
и провеждане на 49 турнира в
детски футболни 40 населени
турнири
места

6

2.6.Финансово
подпомагане
В срокове,
изпълнението на
проекти и програми определен
на спортни
и със
организации за
заповед
развитие на спорта за на
всички и спорта в
министър
свободното време
а
3. Мониторинг и
контрол на
изпълнение на
програмите и
проектите
свързани с
развитието на
спорта за всички

4.
Осъществяване

3.1.Осъществяване
на контрол чрез
проверки на
одобрените проекти
на спортни
организации за
изпълнение на
програмите на
МФВС
3.2. Съвместно с
дирекция ФУ,
приемане на
финансовите и
съдържателните
отчети на спортните
организации,
получили средства
от МФВС за
изпълнение на
програмите
4.1 Оказване на
помощ и съдействие

постоян
ен

постоян
ен

1 проект
сума 31 950
лв.
480
участници
3.1.Оптимизиран 534
е на дейностите проверки
по одобрените
проекти

3.2.Целесъобраз
ност и
законосъобразно
ст при
разходване на
предоставените
средства

230 отчета/
протокола

472 проверки
-в
съответствие
с одобрените
проекти

235
отчета/
протокола - в
съответствие
с одобрените
проекти

постоян 4.1.Активизир ане Разработени Разработ ени
ен
на
общински
общински
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регионалната
политика на
МФВС

на общински
администрации и
спортни организации
при изготвяне и
изпълнение на
общински програми
за развитие и
насърчаване на
физическото
възпитание и спорта

сътрудничеството програми –
между
92
общинските
органи и
спортните
организации

4.2 Оказване на
помощ и съдействие
на общинските
администрации при
изготвяне и
изпълнение на
м.май
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 в 162 общини
реализация на
програми и
дейности

4.3.Наличие на
база данни

м.май

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

програми

в 170 общини

обобщава не
на инф. от
около 220
общини

8

“ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧАЩИ”
1.Актуализи Създаване на
Концепция 1.1. Разработване на
ране на нор- условия и
за развитие предложения за
мативната
възможности за на
актуализиране на
уредба,
провеждане на
спортните нормативни актове,
отнасяща се качествен,
училища в свързани с дейността на
до дейността съвременен и
РБ
спортните училища.
на спортните ефективен
училища.
учебнотренировъчен и
състезателен
процес,
реализиране на
спортния талант
на
подрастващите
и издигане
престижа на
„Национал 1.2. Участие в
страната чрез
на
междуведомствени
спечелване на
стратегия
работни групи за
призови
за развитие разработване и
класирания от
на
актуализиране на
международни
физическо нормативната уредба ,
състезания.
то
отнасяща
възпитание се до дейността на СУ
и спорта в
Република
България
20122022г.”

посто
янен

Актуализирани
условията и реда
за прием и
спортна
подготовка на
учениците в
спортните
училища.

посто
янен

Оптимизирани
условията за
планиране,
отчитане и анализ
на дейностите,
свързани с
учебнотренировъчния
процес в
СУ,работата в
групите по вид
спорт и
постигнати
спортни
резултати.

посто
янен

Актуализир
ана
Наредба
№1 от 17
май 2011г.
за
условията и
реда за
прием и
спортна
подготовка
на
учениците
в спортните
училища.
Осъществе
ни промени
в
нормативна
та уредба
на МФВС и
МОМН,
отнасящи
се до
дейността
на
спортните
училища.
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2.Взаимодей
ствие, съгласуваност и
координация
при
реализиране
на
процедурата
за
преобразува
не на
спортните
училища от
„общински „
в
„държавни”
за постигане

Преобразуване
на общински
спортни
училища в
държавни и
създаване на
мрежа от
спортни
училища,
финансирани
чрез бюджета
на МФВС.

Програма
на
правителст
вото на
европейско
то
развитие
на
България
2009/2013г
.

1.3.Осъществяване на
координация с НСА
„Васил Левски” при
необходимост от
актуализиране на
Система за оценяване на
учениците в спортните
училища

„Национал
на
стратегия
за развитие
на
физическо
то
възпитание
и спорта в
Република
България
20122022г.”

2.1.Осъществяване на
междуведомствена
координация при
процедури по
преобразуване на
общински спортни
училища в държавни.

Посто
янен

Актуализирани
нормативи за
оценяване на
учениците в СУ.

Система за
оценяване
на
учениците
в
спортните
училища

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

Преобразу
вани от
общински
в
държавни
4 спортни
училища

Актуализир
ани и
разработен
и
нормативи
за оценка
по
спортове,
включени в
учебната
програма
на СУ.

Преобразув
ани
1общинско
СУ в
държавно
до края на
2013г.
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на високо
ниво на
спортна
подготовка
и устойчиво
развитие на
спорта, с

Създаване на
комплексни
условия(битови,
организационни
, финансови,
материалнотехнически и
кадрови) за
провеждане на
високоефективе
н учебновъзпитателен и
тренировъчен
процес на
учениците в СУ

Концепция
за развитие
на
спортните
училища в
РБ

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

м. ІІІ
и м. X

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

Брой
приети
ученици,
брой
призови
класирания
,
брой и
квалифика
ция на
кадрите.

Увеличени
-Брой
приети
ученици,
брой
призови
класирания
,
брой и
квалификац
ия на
кадрите.

„Програма
на мерките
за закрила
на деца с
изявени
дарби през
2013г.”

2.3.Утвърждаване от
министъра на
физическото възпитание
и спорта на държавния
план-прием на
спортните училища, за
учебната 2012-2013г.

м .I –
м.III

Обхванати
оптимален брой
ученици в СУ и
създадени
условия за
развитие на
спортния им
талант.

Брой
ученици1900;
Брой
спортове31;

Брой
ученици1900;
Брой
спортове31;

2.4.Възлагане и
изпълнение на обществ.
поръчка за доставка на
спортни екипи на
учениците, приети за
учебната 2013-2014г. в
СУ.

м. ІVХ

Мотивиране на
учениците и
подпомагане на
учебнотренировъчния
процес.

Предостав
ена
спортна
екипировк
а на
учениците,
приети за
учебната
2012-

100% от
учениците,
приети за
учебната
2013-2014г.
в СУ.
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2013г. в
СУ. ;
2.5.Процедура по
предоставяне на
стипендии по
„Програма на мерките
за закрила на деца с
изявени дарби през
2013г.”

в
сроко
ве по
наред
бата

Подпомагане
спортното
развитие и
стимулиране на
ученици от
държавни
спортни училища
с изявен спортен
талант и ученици
с увреждания от
специалните
училища
Оптимизирани
дейностите по
приема на
ученици в СУ

113
ученици от
държавнит
е СУ и
ученици с
увреждани
я от
специални
те
училища,
постигнали
спортни
резултати

113
ученици от
държавните
СУ и
ученици с
увреждания
от
специалнит
е училища,
постигнали
спортни
резултати

2.6.Оказване
съдействие,
координация и
мониторинг при
провеждане на
приемните изпити в
спортните училища.

м. Vм.VIII

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

Провеждан
е на изпити
в 23
спортни
училища

Посетени
приемните
изпити на
23 спортни
училища
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2.7.Процедура по
м.
актуализиране,
VІІІ
отпечатване и
предоставяне в
спортните училища на
„Дневник за годишно
планиране и отчитане на
учебно-тренировъчния и
състезателния процес”

Спазени
450 броя
изискванията на
учители по
утвърдените
вид спорт
учебни планове
за спортните
училища за
реализиране на
учебнотренировъчният и
възпитателен
процес;

450 броя
предоставе
ни
дневници

2.8.Утвърждаване на
училищните учебни
планове и съгласуване
на списък – Образец 1
на държавните спортни
училища

Оказана
методическа
помощ и
оптимизиран
учебнотренировъчен
процес

5
държавни
спортни
училища

Утвърдени
училищни
учебни
планове на
5 държавни
спортни
училища.

50
участници

50
участници

2.9.Провеждане на
работно съвещание с
директорите и
помощник- директорите
по спортна подготовка
на СУ.

м.VIII

м. VІІ
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3. Създаване
на условия
за
увеличаване
броя на
практикуващ
ите спорт,
чрез
разширяване
обхвата на
учащите,
системно
практикуващ
и физически
упражнения
и спорт и
утвърждаван
е на
физическото
възпитание
и спорта,
като
средство за
здравослове
н начин на
живот, за
профилактик
а,
поддържане
и
съхраняване
на здравето
и
физическата

Подпомагане
реализирането
на проекти на
спортни
организации,
лицензирани
многоспорови
организации,
съюзи с
предмет на
дейност в
областта на
спорта за учащи

„Национал
на
стратегия
за развитие
на
физическо
то
възпитание
и спорта в
Република
България
20122022г.”
Програма
на
правителст
вото на
европейско
то
развитие
на
България
2009/2013г
.

3.1. Разработване и
реализиране на
програма „Развитие на
спорта за учащи”

м.ІХ,
м.ІХІІ.

3.2. Разработване и
м.ІХ,
утвърждаване на
м.ІІІІпрограма „Спорт за хора ХІІ.
с увреждания и деца в
риск”.

Разширяване
обхвата на
учащите,
системно
практикуващи
физически
упражнения и
спорт;

4 броя
лицензира
ни
многоспор
тови
организаци
ии

4 броя
лицензиран
и
многоспорт
ови
организаци
ии

създаване на
условия за
практикуване на
спорт за хората с
увреждания и
деца в риск;

Разработен Разработен
а Програма а, одобрена
и
реализиран
а Програма

3.3. Мониторинг и
контрол на дейностите
на спортни организации
при реализиране на
Програма „Спорт за
хората с увреждания и
деца в риск”.

посто
янен

Реализирани
дейности на
одобрени проекти
по програма
„Спорт за хората
с увреждания и
деца в риск”.

Брой
спортни
организаци
и -38;
Брой
участници
– 1500.

Брой
спортни
организаци
и -38;
Брой
участници
– 1600.

3.4. Реализиране на
програма „Спорт за
децата в детските
градини”

м.І –
м.Х

Развитие и
оптимизиране на
двигателния
режим за децата в
детските градини

Брой
спортни
организаци
и – 56
Брой
участници
– 3250

Брой
спортни
организаци
и – 56
Брой
участници
– 3500.
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дееспособно
ст.

3.5. Координация,
съдействие при
разработване и
процедура по
съгласуване,
утвърждаване на
„Правила за
организиране и
провеждане на
ученически игри за
общообразователните
училища през учебната
2013/2014 г.

м.ІХХ

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и изява
на учениците от
общообразовател
ните училища;

Разработен
и,
съгласуван
ии
утвърдени
Правила

Разработен
и,
съгласуван
ии
утвърдени
в срок
Правила

3.6. Координация,
съдействие при
разработване,процедура
по съгласуване на
„Правила за
организиране и
провеждане на
ученически игри за
учениците с увреден
слух, нарушено зрение,
физически увреждания
и увреждания на
централната нервна
система през учебната
2013/2014г.”

м.ІХХ

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и изява
на учениците с
увреждания от от
специалните
училища;

Разработен
и,
съгласуван
ии
утвърдени
Правила

Разработен
и,
съгласуван
ии
утвърдени
в срок
Правила

3.7. Контрол и
мониторинг на
финансираните от
МФВС, етапи на

м.ІІІVІ

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна

Брой
участници
-95000,
Брой

Брой
участници 100000,
Брой
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ученическите игри –
областен, зонален и
финален,
за учебната 2012г./2013
3.8. Контрол и
мониторинг на
финансираните от
МФВС състезания от
ученическите игри за
ученици с увреден слух,
нарушено зрение,
физически увреждания
и увреждания на
централната нервна
система през учебната
2012/2013г.

м.ІІVІ

дейност и изява
на учениците от
общообразовател
ните училища;

спортове –
8,
Три
възрастови
групи.

спортове –
8,
Три
възрастови
групи

Създаване на
възможност за
спортно
състезателна
дейност и изява
на учениците с
увреждания от от
специалните
училища;

Брой
участници330;
-ученици с
увреден
слух .
- за
ученици с
нарушено
зрение и с
физически
увреждани
яи
увреждани
я на
централнат
а нервна
система бр.спорт-6

Брой
участници350;
-ученици с
увреден
слух .
- за
ученици с
нарушено
зрение и с
физически
увреждания
и
увреждания
на
централнат
а нервна
система бр.спорт-6

Брой
спортни
организаци
и – 50
Брой
участници
– 1500

Брой
спортни
организаци
и – 50
Брой
участници
– 1600
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„ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
1.
Национална
Създаване
на
Задоволяване
60%
Изграждане
концепция
за Националн необходими условия за посто потребностите на
на
нова развитие
и а стратегия подготовка
на янен
населението
от
спортна
управление на за развитие спортистите и системни
системни
инфраструкт спортната
на
занимания с физически
занимания
с
ура,
инфраструктура физическот упражнения и спорт на
физически
реконструкц о
всички
членове
на
упражнения
и
ия
и регистрационен възпитание обществото, както и
спорт, както и
модернизаци режим
с и спорта в издигане
спортния
осигуряване
я
на последващ
РБългария
престиж на нацията
условия
за
спортните
контрол
и 2012-2022
- Достъпност на
подготовка
и
обекти
и условия
за
спортната
постигане
на
съоръжения
управление на
инфраструктура
високи
спортни
- Подпомагане с
спортните
резултати
финансови
средства
обекти
и
съоръжения;
изпълнението
на
одобрените проекти за
- категоризация
на
спортните
изграждане,
реконструкция
и
обекти
и
съоръжения;
модернизация на спортни
обекти и съоръжения по
ред и условия на Наредба
Н-1/02.03.2007г.
-Осигуряване
на
достъпност до спортните
обекти и съоръжения за
практикуване на спорт за
хората с увреждания
2.
1.Приоритетно Националн Изграждане на
Сключване на
50%
Формиране
насочване
на а стратегия регионално ниво
посто договори със
на политика, държавните
за развитие специализирани и
янен
спортни
стимулираща инвестиции към на
модерно оборудвани
организации и др.
модернизаци изграждане на физическот обекти, електронно
за подобряване

100%
реализиран
е на
одобрените
проекти

100%
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ята на
спортната
инфраструкт
ура и
възникване
на нови
партньорства
за
финансиране
на спортни
обекти и
обекти за
социален
туризъм
3. Оптимално
функционира
не на
спортните
обекти и
съоръжения
предоставени
за
управление и
разпореждан
е на МФВС
4.Осигуряване
на достъп до
Публичния
регистър на
спортните
обекти и
обектите за
социален
туризъм

многофункциона
лни
спортни
комплекси
на
регионално ниво

о
възпитание
и спорта в
РБългария
2012-2022

изчислителна техника за
тренировка и контрол на
тренировъчния процес,
както и за развитието на
масов спорт

Подобряване на
материално
техническата
база,
осигуряване на
подходящи
условия за
развитие на
елитен и масов
спорт

Националн
а стратегия
за развитие
на
физическот
о
възпитание
и спорта в
РБългария
2012-2022

Оптимално
разпределение на
средства за капиталови
разходи от бюджета

Поддържане на
информационна
система с
актуална база
данни, достъпна
за спортни
организации и
граждани

Събиране, проверка,
обработка, съхраняване,
актуализиране и
предоставяне за ползване
информацията в
регистъра

спортната
инфраструктура,
модернизиране и
реконструиране на
спортните обекти
и съоръжения

посто
янен

посто
янен

Осъществяване
70%
контрол
законосъобразност
и ефективност (по
ползването по
предназначение)
на спортните
обекти и
съоръжения

100%
функциони
ране на
обектите,
предоставе
ни на
МФВС

Осигуряване
достъпност на
базата данни
включена в
регистъра за
спортни
организации и
граждани

100%
Нанесена
база данни

90%
Изготвен
софтурен
продукт и
нанесена
база данни
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„КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА"
1. Издигане
Усъвършенстван Националн 1.1. Прилагане на
на научното
е на
а стратегия специализирани за вида
и
Националната
за развитие спорт методики, за
технологичн система за
на
проследяване
ото равнище физическо
физическот функционалният
на
възпитание и
о
капацитет и изготвяне на
тренировъчн спорт в
възпитание анализи за моментното
ия процес,
съответствие с
и спорта
състояние
като се
водещите
2012 – 2020 на спортистите от
националните отбори
въведат
европейски
г.
максимално
практики с оглед
ефективни
насърчаване на
методики по физическото
отношение
възпитание на
на
гражданите и
периодизаци стимулиране на
ята,натоварва спорта за високи
нето и
постижения
комплекснот
о
възстановява
не на
спортистите;
2

1.2. Провеждане на
специализирани спортнопедагогически тестове за
контрол на достигнатите
равнища на физическите
качества на спортистите
от националните отбори

м.деке Повишаване на
мври
ефективността
на
тренировъчния
процес и
неговата
оптимизация

1117 бр.
състезатели

1120 бр.
състезате
ли

м.деке Разширена база
мври
за вземане на
управленски
решения за
оптимизиране на
тренировъчните
натоварвания и
използваните
тренировъчни

528 спортисти,
преминали
през теренни и
лабораторни
тествания

530
спортист
и,
преминал
и през
теренни и
лаборатор
ни
тествания
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3

1.2.1 Апробиране и
въвеждане в практиката
на нова методика за
спортно- педагогическо
тестване

м.
декем
ври

4

1.3 Физикално
възстановяване на
спортисти

м.
декем
ври

Подготовка на проекти
на споразумения,
програми и протоколи;

посто
янен

„МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”
1. Подписване Осъществяван
на двустранни е на
споразумения, съвременна,
програми и
отговорна и
протоколи за
основана на
сътрудничеств българските
о в областта на национални
спорта с
интереси и
аналогични
споделените
държавни
европейски
структури в
ценности и
страните от ЕС отговорности
и извън него
международна

Съгласуване на
предложенията с
дирекциите в МФВС, с
БСФ и със съответната
страна;
Съдействие за
междуведомствена
процедура на съгласуване

средства.
Увеличен обем и
качество на
информацията за
ефективността
на
тренировъчните
въздействия
Повишаване
поносимостта на
тренировъчните
натоварвания

1
методика

900
състезатели,
преминали
процедури за
физикално
възстановяване

Осъществяване
3 бр.
на ефективни и
взаимополезни
връзки– активен
обмен на добри
практики и опит;

900
състезате
ли,
преминал
и
процедур
и за
физикалн
о
възстанов
яване
4 бр.

Активиране на
двустранните
отношения
Подписани
споразумения,
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политика в
областта на
физическото
възпитание и
спорта.

програми,
протоколи,
меморандуми и
др.;

Насърчаване
на
международни
я обмен в
областта на
спорта;

2. Осигуряване
на ефективно
участие на
България в
процеса на
вземане на
решения на ЕС
в областта на
спорта.

Популяризира
не на
българския
спорт в
чужбина
Осъществяван
е на
съвременна,
отговорна и
основана на
българските
национални
интереси и
споделените
европейски
ценности и
отговорности
международна
политика в
областта на
физическото

Регулярно и все попосто
засилващо се участие в
янен
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,

Последователно
отстояване на
националните
интереси в
политиките на
ЕС в областта на
физическото
възпитание и
спорта
Пълноценно
участие в обмена
на знания и
опит;
Пълноценно
21

възпитание и
спорта.

изследвания и др. в
областта на спорта;
Осигуряване на
навременна и актуална
информация във връзка с
европейските документи
и тенденции в областта
на спорта;

оползотворяване
на
възможностите,
произтичащи от
членството на
България в
Европейския
съюз

Запознаване с
приоритетите на
ирландското
председателство на ЕС;

3. Изпълнение
на
международни
проекти:
3.1.Организира
не на
Спартакиада за
български
младежи,
живеещи в
чужбина

Интеграция и
социализация
на младите ни
сънародници
от българските
общности
Укрепване на
националната
идентичност и
провеждане на
политика за
адаптиране на
българи от
българските

Запознаване с
приоритетите на
литовското
председателство на ЕС;
Координационни срещи с м.
партньорите;
февру
ари –
м.
Подписване на
юни
програма/споразумение
2013
за сътрудничество с
г.
разпределение между
партньорите на
ангажиментите и
бюджета на проявата;

Развитие на
междукултурния
диалог;

бр. участници - бр.
300
участниц
и - 400
бр. на
Преодоляване на представените бр. на
дискриминацият задгранични
представе
а;
бълг.
ните
общности – 14 задгранич
Социална
ни бълг.
кохезия;
бр.
общности
състезателни
– 16
Приучване към
дисциплини –
толерантност и
2
бр.
честна игра
състезате
Устойчивост на
лни
22

общности в
чужбина;
3.2. Футболен
турнир „Искам
да бъда” в
рамките на
Десетилетието
на Ромското
включване

Утвърждаване
на
толерантни
междуетничес
ки
отношения
чрез спорт

проектите;
Национале
н план за
действие
Десетилети
е на
ромското
включване
2005-2015

ИНСПЕКТОРАТ ПО чл. 64а от ЗФВС
1. Контрол
Ефективен
Национална
/текущ и
контрол за
стратегия за
последващ/
спазване на
развитие на
върху дейността нормативните физическото
на спортните
актове и
възпитание
организации,
разходването на и спорта в
финансирани от финансовите
Република
МФВС, както и средства целево България
за
и по
2012 - 2022
законосъобразн предназначение
ото и
целесъобразнот
о разходване на
финансовите
средства
2. Извършване
на проверки по
сигнали,
молби, жалби,

Надграждане на
резултатите от
предходните
години;

Провеждане и отчитане
на инициативите

дисципли
ни – 2

бр. отбори - 8

Разширен обхват
с межд. участие

1.1. Извършване на
проверки на спортни
организации, получили
финансови средства от
МФВС и на лицата които
предлагат спортни услуги
публично;
1.2. Извършване на
последващ контрол за
изпълнение на
препоръките, направени в
докладите от проверките
на спортните
организации

Ежегод
но,
опреде
лени
със
запове
д на
минист
ъра

Ограничаване на Проверките ще
рисковете от
се извършват за
наличието на
първи път в
незаконосъобразн предвидените
и вътрешно
спортни
нормативни
организации,
актове и
както и на
нецелесъобразно лицата които
разходване на
предлагат
спортни услуги
финансовите
публично
средства от
спортните
организации

Ежегод
но
Извършване на проверки Ежего Изготвяне по
след постъпване в МФВС дно
компетентност
на сигнали, молби,
на отговор с
жалби, заявления и
конкретни

Няма
индикатор за
текущо
състояние

бр.
отбори - 8

Изпълнен
ие на
препорък
ите на 90
%

Изпълнен
ие на
препорък
ите на 90
23

заявления и
предложения
на граждани и
организации,
срещу
незаконни или
неправилни
действия от
спортните
организации
ИНСПЕКТОРАТ по чл.46 от ЗА
1. Постигане
Ефективен
Националн
на
контрол за
а стратегия
законосъобраз спазване на
за развитие
но и правилно нормативните на
функциониран актове и
физическот
е на системите недопускане
о
в МФВС и
на
възпитание
второстепенни корупционни
и спорта в
те
прояви
Република
разпоредители
България
с бюджетни
2012-2022
кредити към
министъра
2. Укрепване
Интегриран
на
а стратегия
антикорупцион
за
ната среда
превенция
и
противодей
ствие на
корупцията

предложения

указания за
отстраняване на
установени
пропуски и
нарушения

%

Извършване на проверки
на структурни звена в
МФВС и ВРБК към
министъра

Опред
елен
със
запове
д на
минис
търа

Подобряване
работата на
администрацият
а и ВРБК към
министъра

Проверките ще
се извършват
за 1-ви път в
предвидените
структурни
звена и ВРБК
към
министъра.
Няма
индикатор за
текущо
състояние.

Извърше
ни
проверки
-4

Осъществяване на
контрол за изпълнение на
задължения от страна на
служителите в МФВС и
ВРБК към министъра

Опред
елен
със
запове
д на
минис
търа

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

Извършване на
проверки на
декларирани
обстоятелства
от
служителите 3

Извърше
ни
проверки
на
декларир
ани
обстоятел
ства от
24

.
3. Осигуряване
на адекватни
механизми за
осъществяване
на дейности по
превенция и
противодейств
ие на
корупционни
прояви в
МФВС

3.1. Провеждане на
обучение по
антикорупционни
практики
3.2. Извършване на
анализ на ефективността
на структурно звено в
МФВС

Опред
елен
със
запове
д на
минис
търа

3.1.Поддържане
на
антикорупционн
а култура и
поведение на
служителите в
МФВС.
3.2. Повишаване
на
ефективността

служител
ите - 3
3.1.
3.1.
Обученията ще Обучения
се провеждат
та ще се
за 1-ви път
провежда
т за 1-ви
път
3.2. Анализът
на
ефективността 3.2.
ще се
Анализът
извършва за 1- на
ефективн
ви път в
остта ще
предвиденото
структурно
се
извършва
звено
за 1-ви
път в
предвиде
ното
структурн
о звено
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ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Подпомага-не 1.Осъществява Националн
ефективноне на
а стратегия
то осъществя- ефективен
за развитие
ване на
контрол върху на
дейностите по разходването
физическот
изпълнение на на
о
целите по
финансовите
възпитание
програми в
средства по
и спорта в
Програм-ния
отделните
Република
бюджет на
държавни
България
МФВС за
програми в
за периода
периода 2012- областта на
2012 -2022
2014 години
спорта в
години
свободното
време, спорт за
високи
постижения
/елитния
спорт/ и за
учащи;
2.
Подпомагане
усъвършенства
нето на
системата за
управление на
финансовия
ресурс,
мониторинга,
оценката и
контрола

1.Извършване на одитни
ангажименти за даване на
увереност от Звеното за
вътрешен одит за
изпълнение на
програмите от
съответните дирекции,
включени в програмния
бюджет на МФВС.

Посто
янен
/
конкр
етните
одитн
и
ангаж
имент
и се
посоч
ват в
годиш
ния
план
за
2013
годин
а/

2.Извършване на одитни
ангажименти за даване на
увереност от Звеното за
вътрешен одит за оценка
на
системата
за
управление
на
финансовия
ресурс,
мониторинг, оценка и
контрол
върху
изпълнението
на
бюджета;

Посто
янен
/
конкр
етните
одитн
и
ангаж
имент
и се
посоч

Посочените
дейности и по
трите цели
следва да
допринесат за
повишаване
ефективността и
ефикасността на
контрола върху
изпълнението на
бюджета на
МФВС за 2013
година

Брой
извършени
одитни
ангажименти,
заложени в
годишния план
на ЗВО

Изпълнен
ие на
ангажиме
нтите на
90% / при
запълване
на
админист
ративния
капацитет
на ЗВО/

Брой
извършени
одитни
ангажименти,
заложени в
годишния план
на ЗВО

Изпълнен
ие на
ангажиме
нтите на
90% / при
запълване
на
админист
ративния
капацитет
на ЗВО/
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върху
изпълнението
на бюджета;

3.
Подпомагане
осъществяване
то на
ефективен
контрол върху
разходването
на
финансовите
средства по
предназначени
е

ват в
годиш
ния
план
за
2013
годин
а/
3.Извършване на одитни
ангажименти за даване на
увереност от Звеното за
вътрешен одит за оценка
на
адекватността
и
ефективно-стта
на
процедурите
по
документи-ране
на
процесите
по
предоставяне и отчитане
на
средствата
за
финансово подпомагане
на
дейността
на
спортните организации за
олимпийска подготовка,
за развитие на спорт за
високи
постижения,
спорта
за
учащите,
спорта в свободното
време
и
социалния
туризъм

Посто
янен
/
конкр
етните
одитн
и
ангаж
имент
и се
посоч
ват в
годиш
ния
план
за
2013
годин
а/

Брой
извършени
одитни
ангажименти,
заложени в
годишния план
на ЗВО

Изпълнен
ие на
ангажиме
нтите на
90% / при
запълване
на
админист
ративния
капацитет
на ЗВО/
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