Приложение № 1 към т. 1
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2018 – 2020 г.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СПОРТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
По последни данни от проучване на Eurobarometer, проведено през м. декември 2017 г., нивото на физическата активност на
българските граждани се е увеличило с 10%, в сравнение с данните от аналогично проучване на Eurobarometer през м. декември 2013 г..
Данните посочват, че най-голям дял за подобряването на нивото на физическата активност в страната имат мъжете между 15 и 39
години и жените между 25 и 39 години.
Съгласно данните, 68% от българите заявяват, че никога не са участвали в спортни дейности, което е с 22% по- ниска физическа
активност, съпоставена със средните данни за гражданите на Европейския съюз (ЕС) – 46%. По този показател България, заедно с
Гърция и Португалия, се нарежда на последно място в ЕС.
Независимо от високия процент българи заявяващи, че никога не са се занимавали с физически упражнения и спорт, през
последните пет години в България се наблюдава тенденция към повишаване на физическата активност на гражданите.
Данните от проучването през 2017 г. сочат, че процентът на гражданите, практикуващи редовно спорт или занимания с
физически упражнения, е непроменен в сравнение с данните от 2013 г. – 2%. За 51% от анкетираните не се предоставят достатъчно
възможности за спорт и физическа активност по местоживеенето им, 10% от българите считат, че местните спортни клубове и други
доставчици на спортни услуги предлагат достатъчно възможности за физическа активност, което е с 2% повече от предходното
проучване. 2% от българите са членове на спортни клубове, 5% - на клубове за фитнес и здраве, и 2% в други видове клубове.
Най-често споменаваната причина за неучастие в спортни дейности и физическа активност, е липсата на време – за 41% от
респондентите, последвана от липсата на мотивация или интерес – за 28% от респондентите. Това са основните причини и ЕС като
цяло.
В Република България, в периода 2013-2016 г. е създадена благоприятна правна рамка за развитие на физическото възпитани и
спорта. Извършени са неколкократни промени в Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на
Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС). Значителни изменения са направени в Наредбата за реда за лицензиране на
спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г. (обн. ДВ, бр. 87 от
2008 г.), и Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн. ДВ, бр. 92 от
2011 г.)
Издадени са следните нови нормативни актове на министъра на младежта и спорта:
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 Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (обн. ДВ, бр. 40 от 2014 г.) и Наредба № 2 от
08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (обн. ДВ, бр. 40 от 2014
г.), които заменят Наредба № Н-1 от 8.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на
физическото възпитание и спорта на спортни дейности (обн. ДВ, бр. 19 от 2007 г., отм. ДВ, бр. 40 от 2014 г.);
 Наредба № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (обн. ДВ, бр. 47 от 2014
г.), съвместно с министъра на образованието и науката, която заменя действащата до този момент наредба със същото
наименование от 2003 г.
Във връзка с необходимостта от синхронизиране на националното законодателство с промените в Световния антидопингов
кодекс с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. е приета нова Наредба за допингов контрол при тренировъчна и
състезателна дейност (обн. ДВ, бр. 2 от 2015 г., изм. и доп. бр. 88 от 2016 г. и бр. 27 от 2017 г.), която отменя предходната.
Във връзка с приетия изцяло нов Закон за предучилищното и училищното образование, който отмени Закона за народната
просвета, министърът на младежта и спорта издаде и Наредба № 1 от 30.09.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка
на учениците в спортните училища (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), която отменя предходната наредба със същото наименование, издадена през
2011 г.
Основната цел на измененията и допълненията на действащите нормативни актове, както и на замяната им с изцяло нови актове,
е осигуряване на системата на спорта и привеждането й в съответствие с настъпили съществени промени в обществените отношения.
Приоритетите при разработването на промените в нормативната уредба са оптимизиране на регламента, правилата и процедурите за
кандидатстване и оценяване на проекти за финансиране на спортните организации и преодоляването на празноти в правната уредба,
регулираща професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.
Насърчаването на укрепващата здравето физическа активност чрез прилагането на междусекторен подход, обхващащ области на
политиката като спорт, здраве, образование, околна среда и транспорт, се реализира, като се отчитат Насоките на ЕС за физическа
активност, одобрени от работната група „Спорт и здраве“ на ЕС и утвърдени от министрите на спорта на държавите-членки през
ноември 2008 г. и други съответни сектори в съответствие с националните особености.
В изпълнение и в съответствие с Насоките на ЕС за физическа активност, одобрени от работната група „Спорт и здраве“ на ЕС и
Препоръката на Съвета на ЕС относно насърчаването на укрепваща здравето физическа активност Министерството на младежта и
спорта (ММС) разработи и утвърди Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички. Концепцията е съобразена с
правомощията на министъра на младежта и спорта, на местните власти и на спортните организации. С Концепцията се търси
обвързаност между стратегическите документи в областта на спорта и подпомагане на процеса на постигане на планираните в тях
приоритетни цели, разработване на програмни документи за развитие на спорта за всички и актуализация на нормативната уредба.
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Набелязани са основни цели и насоки, съобразени с проблемите, които възпрепятстват развитието на спорта за всички, които да
послужат като отправни точки по отношение на практическите им решения. Концепцията е „отворен” документ, може да се доразвие и
при необходимост да се допълни, за да отговаря на бързо променящите се социални условия.
Спорт за учащи
Политиката в областта на спорта за учащите е насочена към оптимизиране на двигателния режим, създаване на нагласа за
здравословен начин на живот и мотивация за занимания със спорт и изява.
По отношение на условията за спорт в училищата данните от проведено пилотно изследване на Националния статистически
институт за наличието и площта на физкултурни салони в училищата през учебната 2017-2018 г. показват, че от общо 2591 училища на
територията на страната едва 697 разполагат с физкултурен салон с минимална площ 800 кв. м., каквито са нормативно определените
стандарти. Помещенията за спорт в останалите училища не отговарят на стандартите и са с площи, както следва: с помещение от 400
до 799 кв. м. - 697 училища; с помещение от 200 до 399 кв. м. - 406 училища; с пригодени помещения с площ до 199 кв. м. - 831
училища; без помещение за спорт са 478 български училища.
От справката е видно, че над половината от училищата в страната не мoгат да задовoлят потребнoстите за провeждане на
учебните чаcове по физичeско възпитaние и спорт и изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности.
Възмoжностите за двигaтелна активноcт на учeниците и участиетo им в споpтни дeйноcти са прякo обвързaни cъс
здравoсловното им съcтояние. Cъвременната и aтрактивна cпортна бaза трябвa да се pазглежда и катo възможноcт за прeвенция срeщу
увеличаванeто на тютюнопушенeто, употребатa на алкохoл и наркoтици, и катo уcловие за преoдоляване на неблагoприятните
тендeнции в здравословнотo съcтояние на пoдрастващите, поcледица от недоcтатъчната двигателнa активноcт.
Tова налaга предпpиемането на мeрки, кoито да дoведат до разширявaне и модернизирaне на спортнaта бaза на училищaта и до
cъздаване на уcловия за пълноценнoто й използване за физичeско възпитaние и cпорт от учeниците.
Разработването, финансирането и координирането на програми в областта на спорта за учащите е предпоставка за разширяване
на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на децата, учениците, в т. ч. децата в риск. Мотивирането за участие в спортни
дейности и създаване на позитивна нагласа към спортните занимания е ефективен инструмент за борба с агресивното поведение,
вредните навици и последиците от намалената двигателна активност. Чрез участието в организирани спортни дейности се създават
значими ценности, които подпомагат рaзвитието на знaнията, мотивaцията, умениятa и готовноcтта за полагaне на лични уcилия. В
този процес е необходимо отчитането на здравния статус на посочените групи учащи и влиянието на спортните занимания върху него,
както и на предпочитанията към съответните видове спорт.
С влизане в сила на новия ЗПУО се засили ролята на Министерството на младежта и спорта по отношение на физическото
възпитание и спорта в училищата. Учебният час за спортни дейности се предвиди за придобиване на умения по вид спорт, като
конкретните видове спорт се предлагат от министъра на младежта и спорта. Въведе се категорично изискване, тези учебни часове да се
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провеждат под ръководството на педагогически специалисти с професионална квалификация „учител по физическо възпитание и
спорт“ или „треньор“ по вид спорт. Необходимо е да се засили контролът относно реалното провеждане на спортните дейности, както
и да се прецизират видовете спорт съобразно възможностите на спортната материална база, социалната значимост на конкретните
видове спорт и интересите на учениците.
Въведе се изискване учебните часове по физическо възпитание и спорт, включително в началния етап на основното образование,
да се провеждат от педагогически специалисти с придобита професионална квалификация „учител по физическо възпитание и спорт“,
което е една възможност за подкрепа на мотивацията на учениците за здравословна двигателна активност и занимания със спорт.
Един от подходите за повишаване на мотивацията на изявените млади спортисти, е реализирането на мерките за закрила на деца
с изявени дарби в областта на спорта. Откриването, насочването и задържането на талантите в спорта са водещи фактори за формиране
на позитивни примери за децата и младежите. Изявените спортисти от всички възрасти са модели на толерантно поведение, примери за
подражание, които способстват за изграждане на ценностната система на подрастващите. Предстоят изменения в нормативната уредба,
насочени към увеличаване на обхвата на децата с изявени дарби с право на закрила чрез включване на учениците от първи до седми
клас, което ще създаде условия за привличане и задържане в спорта на деца с мотивация и нагласа за усъвършенстване и изява.
Съществуват резерви по отношение развитието на студентския спорт. Необходимо е да се засили взаимодействието между
ММС, висшите училища, спортните организации и Националната организация за студентски спорт за подпомагане на дейността на
съществуващите студентски клубове и изграждането на нови с оглед увеличаване на обхвата на спортуващите студенти и насърчаване
на участието им в регионални и национални студентски първенства.
Важен акцент за гарантиране опазването на здравето на спортистите и толерантното поведение в спорта е свързан с
информираността и създаването на условия за превенция срещу употребата на забранени субстанции и методи в спорта чрез
превантивното антидопингово обучение на учащите в различните образователни степени и студентите.
Спортни училища
Моделът за изграждане на резерв за спорта за високи постижения в спортните училища се утвърди като успешен инструмент за
издигане престижа на страната чрез постиженията на поколения български спортисти. Този модел се нуждае от непрекъснато
приспособяване и реформиране с цел успешното му прилагане при актуалните социални и икономически условия.
В България в годините на преход структурата на спортните училища многократно се реформира по отношение брой,
териториален обхват и начини на финансиране. Към настоящия момент 25 спортни училища – 6 държавни, финансирани чрез бюджета
на ММС, и 19 общински изпълняват държавната политика, насочена към подкрепа на таланта на младите спортисти, изграждане на
мотивирани състезатели за националните отбори и формиране на позитивната им житейска и професионална перспектива.
Въвеждането на делегираните бюджети в системата на училищното образование в страната през 2007 година създаде негативни
тенденции по отношение качеството на подбора в спортните училища. Финансирането на база брой ученици създаде предпоставки за
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допускане на компромиси при оценка на способностите и на реалните двигателни качества на кандидатите. Приемът на ученици, които
не притежават нагласа и качества, необходими за развитие и изява в съответния вид спорт, е пречка за поддържане на мотивацията на
всички участници в учебно-тренировъчния процес – треньори и състезатели. Към настоящия момент този съществен проблем в
дейността на спортните училища остава неразрешен.
Водеща цел на спортните училища е осигуряване на условия за качествен подбор на деца със спортен талант, конкурентна среда
за развитие, възможности за спортно усъвършенстване, създаване на условия за реализиране на двойна кариера и мотивираща среда за
професионална и личностна реализация на учениците. Политиките, насочени към двойната кариера на спортистите, са свързани със
създаване на условия за обучение или работа при запазване на нивото на подготовка на спортиста, както и насърчаване за постигането
на нова кариера след приключване на спортната кариера. За изпълнение на тези приоритети се предвиждат актуализиране на условията
за подбор и оценка на нивото на подготовка на спортистите, както и прецизиране на учебните и изпитните програми за придобиване на
професионална квалификация в спортните училища.
Условията за двойна кариера на изявените млади спортисти в спортните училища са свързани с прилагането на форми на
обучение, различни от дневна (индивидуална, комбинирана, самостоятелна), възможности за гъвкави графици за сесии и изпити и
повишаване на качеството на професионалното образование. Най-ефективна за учениците с изявени дарби в областта на спорта,
обучаващи се в спортните училища, е комбинираната форма на обучение, за която от учебната 2017-2018 г. се предвиди добавка за
финансово обезпечаване на обучението по индивидуален учебен план. Тази мярка създаде условия за подкрепа на младите таланти по
пътя на спортното им усъвършенстване и възможност за професионална и личностна реализация след приключване на спортната
кариера.
Треньорите са значим фактор в процеса на изграждане на спортните таланти. Повишаването на квалификацията на спортнопедагогическите кадри и възможностите за кариерното им развитие, обвързано с коректна система за оценка на труда и стимулиране е
в основата на социалната им сигурност и предпоставка за достойно изпълнение на тяхната мисия. Прилагането на специализирани
програми за квалификация и кариерно развитие на треньорите създават възможности за внедряване на актуалните научнообосновани
методики при изграждане и развитие на спортистите.
Спорт за всички
С цел установяване степента на информираност на населението на Република България в трудоспособна възраст относно
последствията за здравето от липсата на физическа активност и степента на готовност за промяна на нагласите в посока повишаване на
физическата активност като начин за подобряване качеството на живот, бе проведено в периода 10-27 юни 2011 г. представително за
населението на Република България на възраст от 18 до 65 години социологическо проучване в рамките на проект „Никога не е късно
за ново начало“.
Резултатите от изследването показват, че около 6% от българите на възраст между 18 и 65 години спортуват активно всеки ден.
Като цяло, 19% са българските граждани, които се занимават със спорт по няколко дни седмично. От данните се вижда, че около 55%
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от българското население в активна трудоспособна възраст (18 – 65 години) изобщо не спортува. Изобщо не спортуват една трета от
младите на възраст между 18 и 25 години, около 48% от хората на възраст между 26 и 35 години, приблизително 57% от хората на
възраст между 36 и 45 години, две трети от тези на възраст между 46 и 55 години и почти 71% от хората между 56 и 65-годишна
възраст. Вижда се, че спортната активност сред българското население осезаемо намалява с нарастването на възрастта.
Резултатите от изследването показват, че 39% от хората в активна трудоспособна възраст поддържат добра физическа форма
чрез спорт, ходене пеша или умерен физически труд. Това мнение се споделя сред около 40 на сто от заетите в държавния или частния
сектор, сред 44% от мъжете и сред около 34% от жените, предимно сред младите на възраст между 18 и 35 години, както и сред 42% от
висшистите.
17% от гражданите в активна трудоспособна възраст се занимават със спорт и различни видове физически упражнения в
извънработно време по няколко пъти седмично, а 52% изобщо изобщо не се занимават със спорт.
Около 26% от гражданите в активна трудоспособна възраст споделят, че вече са загубили форма. Приблизително 35% никога не са
полагали усилия за поддържане на добра физическа форма.
Съдейки по данните, висок е делът на неспортуващите, които и в работата си не извършват активна двигателна дейност – около
62%. Прави впечатление, че приблизително 59% от хората, които прекарват в седящо/неподвижно положение на тялото поне три
четвърти от работното си време, не се занимават с никакви спортни упражнения извън работа.
От резултатите се вижда, че около 27% от българските граждани в активна трудоспособна възраст са подложени на физическо
натоварване на своята месторабота. В същото време приблизително 44% считат, че в техния трудов процес отсъстват физически
натоварвания.
Активна спортна дейност практикуват около 13 на сто от българските граждани на възраст 18 – 65 години. Прави впечатление,
че хората, които не извършват двигателна активност през свободното си/извънработно време, считат, че основните пречки за това са
липсата на изградени спортни навици (36%), липсата желание (33%) и липсата на свободно време (30%). Вижда се, че съществува
необходимост от действия и мерки, насочващи вниманието на хората в активна трудоспособна възраст към ползите от двигателната
активност.
Прави впечатление, че едва около 9% от българските граждани в активна трудоспособна възраст определят своята спортна
култура като висока. Преобладаваща част от тях се занимават със спорт или различни видове физически упражнения в извънработно
време поне един-два пъти седмично. Като ниска определят своята лична спортна култура близо 43% от хората. Това са предимно хора,
които не спортуват изобщо, хората на средна възраст между 36 и 55 години.
Обобщени данни от социологическия анализ показват, че около 31% от хората в активна трудоспособна възраст смятат, че имат
изградени спортни навици и практики за физическа активност. Прави впечатление обаче, че около една трета от тях се занимават със
спортни упражнения много рядко или изобщо не полагат усилия за поддържане на спортна форма. Едва около 40% от хората, които
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смятат, че имат изградени спортни навици, се занимават често със спорт. Видно е, че преобладаващата част от българското население
(62%) няма навици и практики да спортува редовно. Резултатите от изследването показват, че дори сутрешна гимнастика се практикува
едва от около 19% от хората в активна трудоспособна възраст. 69% заявяват, че не правят сутрешна гимнастика.
Около 44% от хората заявяват, че разполагат със свободно време за спортуване. Една трета от тях обаче изобщо не го
оползотворяват за спорт. Резултатите от проучването сочат, че поне веднъж седмично около 21% от българските граждани в активна
трудоспособна възраст се занимават с физически упражнения вкъщи, а близо 12% - с колоездене. Приблизително 9% предпочитат
ежеседмично да практикуват колективни спортове (футбол, баскетбол, волейбол и други), а около 8 на сто – фитнес и боди билдинг.
Около 6 на сто предпочитат поне веднъж седмично да правят туристически излети и екскурзии.
Отчитаме, че делът на практикуващите редовно някакъв вид спортни упражнения е нисък. Почти всеки ден със самостоятелни
занимания и упражнения вкъщи се занимават около 11 на сто от българските граждани, а близо 6% - с колоездене. Около 2% са хората,
предпочитащи физически натоварвания посредством фитнес и боди билдинг и други 2%, спортуващи футбол, баскетбол, волейбол.
Резултатите сочат, че значителна част от българските граждани не отделят лични средства за занимания с физически упражнения,
спорт и туризъм. Спортни екипи притежават около 49% от жителите на страната, а около 30% от хората имат велосипед. Една четвърт
от жителите на страната в активна трудоспособна възраст имат топка за колективни спортни игри, а около 22% са оборудвани с
туристическа екипировка. Около 17 на сто разполагат с уреди за физически упражнения при домашни условия.
Прави впечатление, че близо две пети от българските граждани в активна трудоспособна възраст не могат да посочат спорт, който биха
желали да практикуват. Съдейки по данните, близо 17% биха желали да се занимават с плуване, но нямат тази възможност.
Предпочитанията на около 13% са свързани с туристически излети и екскурзии, 13% биха искали да практикуват фитнес и боди
билдинг, но са възпрепятствани, а близо 9 на сто – футбол, баскетбол, волейбол и други колективни спортове.
Според обществените нагласи, главните причини, които възпрепятстват хората да се занимават с физкултура, спорт и туризъм,
са:
 липса на свободно време (41%);
 отсъствие на изградени спортни навици (21%);
 липса на подходяща среда (17%).
Около 70% от гражданите в активна трудоспособна възраст смятат, че повишаването на физическата им активност би подобрила
качеството им на живот.
Преобладаващата част от хората споделят становището, че държавата би трябвало да подпомага развитието на масовия спорт в
България.
От данните се вижда, че съществува необходимост от:
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създаване на условия за развитие на масовия спорт в България;
изграждане на нови спортни съоръжения, зали, бази, велоалеи и други, обновяване на съществуващите;
изготвяне на ефективна държавна стратегия за развитието на масовия спорт в България;
изработване на мерки за ефективно повишаване на спортната култура на българите;
подобряване степента на обучение на децата на спортни навици; развитие на възможностите за детско-юношески спорт;
организиране на спортни мероприятия, реклама и разработване на адекватни мерки за информираност относно
възможностите за практикуване на масов спорт.

Спорт за високи постижения
Приоритетите в развитието на спорта за високи постижения са насочени към реализирането на програми за спорт за високи
постижения и осигуряване на ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво, развитие на
потенциала на младите талантливи спортисти, разработване и внедряване на нови методики за оптимизиране на методите за контрол и
оценка на ефективността на тренировъчните въздействия, постигане на силен социален ефект чрез отразяване на постиженията на
елитните спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите.
В системата на спорта за високи постижения водещо място имат спортните клубове, като подготовката в спортните клубове е
основата на системата за високо спортно майсторство. Тя създава необходимите условия за обхващане на по-широк контингент от
висококласни състезатели, както и състезатели от проектонационалните отбори, които се подготвят в спортните клубове. Тяхната
подготовка следва да се планира, провежда и контролира съвместно от спортните клубове и спортните федерации. В последните
години този потенциален резерв от елитни перспективни състезатели е силно ограничен поради организационни, финансови и други
причини.
В последните години все повече нараства броят на европейските игри, които са със ранг на олимпийски игри, като същевременно с
това се увеличава броят на състезателите в тези състезания в сравнение с тези на олимпийските игри. Поради това е необходимо да се
създадат оптимални условия за спортна подготовка и за развитие на перспективните състезатели. Постиженията на елитните спортисти
водят до издигане на спортния престиж на нацията на световно равнище и популяризирането на страната като спортна и туристическа
дестинация.
От изпълнението на мерките и дейностите в областта на спорта за високи постижения от предходната Национална програма за
развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. се правят следните изводи:
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 Въпреки добрите резултати все още е недостатъчен потенциалът от елитни спортисти, за да се конкурираме успешно на
международни състезания, което е във връзка с недостатъчния брой на спортистите, включени в системата за спортна
подготовка.
 Не във всички спортове многогодишният тренировъчен процес се провежда по съвременни методики.
 Налице е недостатъчна професионална и допълнителна квалификация на част от спортно-педагогическите кадри.
 Недостатъчно е научното и медицинско осигуряване на тренировъчната и състезателната дейност, отговарящо на
съвременните изисквания и съответно недостатъчна информираност и помощ на треньорските ръководства в
подготовката на проектоолимпийските състави.
 Налице е променен престиж на някои спортове, а от там и намален интерес от страна на обществото.
За повишаване на нивото на спорта за високи постижения и издигане на престижа на българския спорт е необходимо:
 Да се предприемат мерки за подобряване работата по селекция и подготовка на млади спортисти от олимпийския резерв.
 Да се подобри текущото и дългосрочно планиране на тренировъчния процес.
 Да се премине към централизирана подготовка на проектоолимпийските състави и за медимекантозно възстановяване.
 Да се подобри професионалната квалификация на спортно-педагогическите кадри.
 Да се повиши ролята на научно-приложната дейност в спорта, която да подпомага осъществяването на научнометодическия контрол и оказването на помощ на треньорските ръководства в подготовката на проектоолимпийските
състави.
 Да се предприемат мерки за създаване на условия и възможности за участие на българските спортни делегации в
олимпийски и паралимпийски игри и други спортни прояви, които популяризират и утвърждават развитието на спорта.
 Да се предприемат мерки за увеличаване на популярността на спорта сред подрастващите, чрез отразяване на
постиженията на елитни спортисти.
 С цел предотвратяване на употребата на допинг в спорта и борба с това явление до оконочателното му премахване е
необходимо да бъде засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг в
спорта, както и да бъдат създадени устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използваните в спорта вредни
за здравето медикаменти.
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От изпълнението на предходната Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. се правят
следните изводи:
1. Създадена е благоприятна правна рамка, уреждаща взаимоотношенията на субектите и отговорностите на държавните и
местните институции и спортните организации.
2. Новата нормативна уредба е насочена приоритетно към поощряване, насърчаване и включване на населението за укрепваща
здравето физическа активност и практикуване на спорт за всички, спорт за учащи и спорт за високи постижения и следва те да заемат
важно място – като политика, стратегия, цели, функции и отговорности на държавните и местните институции и организации.
3. Необходимо е да бъде подобрена информираността при използване на съвременни средства за комуникация и промотиране
на социалните и личните ползи от практикуването и участието във физически активности и спорт на всички нива.
4. Необходимо е да бъдат предприети мерки и дейности за развитието на спортната инфраструктура.
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I. ВИЗИЯ
Визията на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2018-2020 г. е изграждане на
функционираща система за физическо възпитание и спорт в Република България, за насърчаване на двигателната активност и
практикуването на спорт и спортно-туристически дейности от гражданите като фактор за постигане на значителен социален ефект и
имаща за цел да подкрепи развитието на спорта за високи постижения за издигане спортния престиж на нацията.
II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Обединяване на усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни организации за утвърждаване на
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности като средство за подобряване на здравето и физическата
дееспособност на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни
социални групи и издигане на спортния престиж на нацията на световно ниво чрез усъвършенстване на националната система за
физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на
гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява
потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт.
III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
1. Развитие на детско-юношеския спорт и двигателната активност и спорта в системата на предучилищното, училищното и
висшето образование;
2. Утвърждаване на спортните училища като институции за подготовка на резерв за спорта за високи постижения на Република
България;
3. Научно и медицинско осигуряване на спортната подготовка;
4. Развитие на спорта за високи постижения;
5. Развитие на спорта за всички;
6. Подобряване на спортната база в българските училища и на многофункционални спортни обекти и съоръжения за
практикуване на спорт;
7. Борба срещу употребата на допинг.
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ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ
ПРИОРИТЕТ 1: Промени в правната рамка и преминаване към електронно управление на водените от министъра
на младежта и спорта регистри/осъвременяване и надграждане на водените от министъра на младежта и спорта
регистри

МЯРКА
1. Приемане на нов
Закон за физическо
възпитание и спорт и
нова подзаконова
нормативна рамка.

ДЕЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

1. Привеждане на подзаконовата ММС
нормативна рамка в съответствие с
разпоредбите на новия Закон за
физическото възпитание и спорта

ММС,
2. Приемане на нова Национална МТСП,
стратегия за развитие на физическото НСОРБ
възпитание и спорта

неприложимо

СРОК
2018-2020 г.

МОН, Изпълнението на 2018-2020 г.
ще
МЗ, стратегията
бъде обезпечено в
рамките
на
утвърдените
бюджети
на
отговорните
институции

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Приета
подзаконова
нормативна
рамка
в
съответствие с
разпоредбите на
новия Закон за
физическото
възпитание
и
спорта
Приета
Националната
стратегия
за
развитие
на
физическото
възпитание
и
спорта

Неприложимо
2019 г.
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3. Прелицензиране
федерации
2. Осъвременяване и
надграждане на
регистрите, водени от
министъра на младежта
и спорта съгласно
Закона за физическото
възпитание и спорта

на

спортните ММС, БСФ

1. Актуализиране на регистрите на: ММС
спортните федерации, спортните
клубове,
спортно-педагогическите
кадри и спортните обекти
2. Създаване на нов регистър за
обединените спортни клубове и за
националната
организация
за
спортно-туристическа дейност

ММС

Проектно
финансиране

Проектно
финансиране

2019-2020 г.

2019-2020 г.

Прелицензирани
спортни
федерации
и
техни членове

Актуализирани
регистри

Проектно
финансиране

Създаден
регистър

нов

ПРИОРИТЕТ 2: Двигателна активност и спорт в предучилищното, училищното и висшето образование.
МЯРКА
1.
Създаване
на
оптимални условия за
насърчаване на децата,
учащите и децата в
риск към физическа
активност,
системно
практикуване на спорт
и спортна изява като

ДЕЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

1.
Разработване,
актуализиране, ММС, МОН
финансиране и координиране на
програми
за
насърчаване
на
физическата активност, създаване на
условия за системно практикуване на
спорт и възможности за изява на
децата, учащите и децата в риск

Бюджет на ММС

СРОК
постоянен

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Разработени
финансирани
програми

и

Брой обхванати
деца, ученици,
13

средство
за
здравословен начин на
живот, физическо и
духовно развитие и
социално включване в
обществото

2.
Създаване
на
условия и подпомагане
на
дейностите
на
спортните организации
за устойчиво развитие
на
физическата
активност, системното
практикуване на спорт
от
студентите
във
висшите училища и за
спортна изява

2. Разширяване на обхвата на децата, ММС, МОН
учениците, студентите и децата в
риск, участващи в спортни дейности,
чрез
изпълнение
на
целевите
програми

Бюджет на ММС

постоянен

ММС, МОН
3. Подпомагане на дейността на
спортните
клубове
и
на Общини,
многоспортовите организации за Спортни
реализиране на устойчива двигателна организации
активност чрез предоставяне на
условия за системно практикуване на
спорт и възможности за спортна
изява
на
децата,
учениците,
студентите и децата в риск

Бюджети на ММС, постоянен
МОН и общински
бюджети

1. Взаимодействие между ММС, ММС, ВУ
висшите
училища,
спортните
организации
и
Националната
организация за студентски спорт за
организиране на регионални и
национални студентски първенства

Бюджет на ММС

постоянен

студенти и деца
в риск

Брой
деца,
ученици,
студенти, деца в
риск,
практикуващи
спорт;
Брой участващи
в
спортни
състезания
и
прояви

Брой
деца,
ученици,
студенти, деца в
риск,
практикуващи
спорт;
Брой участващи
в
спортни
състезания
и
прояви

ПРИОРИТЕТ 3: Осъществяване на подбор на деца със спортен талант и утвърждаване на спортните училища като
институции за подготовка на резерв за спорта за високи постижения на Република България.
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МЯРКА
1.
Осигуряване
на
междуинституционално
сътрудничество
и
координация
със
спортните организации
за
осигуряване
на
подкрепа
за
реализиране
на
двойната кариера образование и спорт на
спортистите
от
спортния резерв на
страната, и изграждане
на мотивираща среда за
професионалната
и
личностната
им
реализация

ДЕЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКАТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Повишаване на качеството на ММС,
професионалното образование в НСА
спортните
училища
чрез
утвърждаване на нови Национални
изпитни програми за придобиване на
професионална
квалификация
съобразно
актуалните
научни
методики за подготовка на кадри в
спорта и насоките на Европейския
съюз за двойната кариера на
спортистите

МОН, Бюджет на ММС

до 2020 г.

Утвърдени нови
Национални
изпитни
програми
за
придобиване на
професионална
квалификация в
спортните
училища.

2. Разработване и утвърждаване на ММС,
нови тестовете за прием в спортните БСФ
училища
с
цел
повишаване
качеството на подбора на учениците
в тях

НСА, Бюджет на ММС

до 2020 г.

Утвърдени нови
тестове за прием
на ученици в
спортните
училища

3. Осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби в областта на спорта ММС, МОН
чрез увеличаване на обхвата и МК, Общините
унифициране на критериите за
всички спортисти, независимо от
вида училище, в което се обучават

Държавен бюджет постоянен
чрез бюджетите на
отговорните
институции

Предоставена
закрила
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4. Създаване и прилагане на гъвкави
модели на обучение, подкрепящи ММС, МОН,
двойната кариера на изявените Спортни
спортисти в училищното образование училища

5. Насърчаване на политиките на
висшите
училища,
обучаващи
спортни специалисти, насочени към
улесняване
на
достъпа
до
образование
на
спортисти,
придобили
професионална
квалификация в спортните училища

неприложимо

постоянен

ММС, МОН,
неприложимо
ВУ, обучаващи
спортни
специалисти

постоянен

6. Прилагане на програми за
квалификация и кариерно развитие
на спортно-педагогическите кадри в ММС, МОН, ВУ,
Бюджети
спортните училища, които да Спортни
спортните
създават възможности за внедряване училища
училища
на актуалните научнообосновани
методики при изграждане и развитие
на спортистите
7. Насърчаване на неформалните
методи
за
професионално
образование
на
учениците
в ММС, МОН,

постоянен
на

постоянен

Брой спортисти,
обучаващи се в
комбинирана
форма,
създадени
условия
за
гъвкава
организация на
времето
и
изпитите
Брой спортисти,
завършили
спортни
училища, приети
и обучаващи се
във
висшите
училища,
обучаващи
спортни
специалисти
Проведени
обучения,
лекции

Брой ученици от
спортните
училища,
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спортните училища чрез осигуряване Висши училища, неприложимо
на ефективни връзки на спортните БСФ
училища със спортните организации
и бизнеса

8. Актуализиране на нормативите,
включени в Системата за оценяване
на
резултатите
по
спортна ММС, НСА
подготовка на учениците в спортните
училища, с оглед прилагането й като
ефективен инструмент за оперативен
контрол при усъвършенстване на
специалните двигателни качества и
специфичните
умения
на
състезателите от спортния резерв
2.
Създаване
на
конкурентна среда за
развитие на спортния
талант на състезателите
от спортния резерв,
обучаващи
се
в
държавните
спортни
училища

1. Подпомагане провеждането на
съвместни тренировъчни лагери и
етапен контрол по видове спорт с
участие на спортистите, включени в
центровете за подготовка на резерв за
спорта за високи постижения в
шестте държавни спортни училища

ММС,
държавни
спортни
училища

придобили
професионална
квалификация
по професия от
професионално
направление
„Спорт“

До 2020 г.
Бюджет на ММС

Бюджет на ММС

постоянен

Актуализирана
Система
за
оценяване
на
резултатите по
спортна
подготовка
на
учениците
в
спортните
училища – брой
спортове.
Брой ученици,
включени
в
центровете
за
подготовка
на
резерв за спорта
за
високи
постижения,
брой проведени
тренировъчни
лагери,
брой
участници
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2. Въвеждане и прилагане на
механизъм за мониторинг и контрол ММС
на управлението и организацията на
учебно-тренировъчния процес
в
държавните спортни училища

неприложимо

3. Прилагане на различни подходи за
стимулиране
на
учениците
и ММС, държавни неприложимо
учителите по спортна подготовка за спортни
постигнати високи спортни резултати училища
4. Въвеждане и прилагане на
механизъм за стимулиране на ММС
директорите на държавните спортни
училища за съществен принос за
развитието
на
образователната
институция и осигурена подкрепа на
таланта и изявата на учениците

Бюджет на ММС

постоянен

постоянен

ежегодно

Въведен
механизъм
за
мониторинг
и
контрол;
Брой извършени
проверки
Брой отличени
ученици
и
учители
по
спортна
подготовка
Отличени
директори
на
държавни
спортни
училища

ПРИОРИТЕТ 4: Научно и медицинско осигуряване
МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

1. Усъвършенстване 1. Извършване на функционални и ММС, БСФ
на
методите
за спортно- педагогически тестове на
контрол и оценка на елитни спортисти
ефективността
на
тренировъчните

Бюджет на ММС

СРОК
ежегодно

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Брой проведени
функционални и
спортнопедагогически
тестове
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въздействия
в 2.
Разширяване
обхвата
на ММС, спортни Бюджет на ММС
системата на спорта за спортистите от спортни училища, училища
високи постижения
включени в програмите за контрол на
ефекта от тренировъчните въздействия

ежегодно

3.
Разработване,
апробиране
и ММС, НСА
внедряване на нови тестови методики
за оценка на нивото на развитие на
физическите
качества
и
функционалното
състояние
на
спортистите

Бюджет на ММС

до 2020 г.

4. Създаване и поддържане на база ММС, БСФ
данни за провеждания контрол на
спортната подготовка на елитните
спортисти

Бюджет на ММС

постоянен

Съществуваща
база данни

1. Внедряване на нови, научно ММС
доказани методики за физикално
възстановяване при елитни спортисти

Бюджет на ММС

2020 г.

Брой внедрени
методики

2020 г.

Брой проведени
курсове
за
квалификация

2019 г.

Разработена
концепция

2. Усъвършенстване
на
системата
за
физикално
възстановяване
на
елитни спортисти

2. Повишаване на квалификацията на
кадрите, осъществяващи физикалното
възстановяване на спортисти

Брой
разработени
внедрени
методики

и

Бюджет на ММС

НСА, ММС

3. Усъвършенстване и 1. Разработване на концепция за ММС, НСА
разширяване на
психологическа
подготовка
при
психическата
елитни спортисти
подготовка в учебно-

Брой проведени
тестове
със
спортисти
от
спортни
училища

Бюджет на ММС
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тренировъчната
дейност
4.
Здравна 1. Регламентиране на реда и начина на ММС, МЗ
профилактика
на осъществяване на профилактика на
активно спортуващите здравето на спортистите

неприложимо

2020 г.

Актуализиране
на
правната
уредба
на
медицинските
прегледи
на
спортисти

ПРИОРИТЕТ 5: Развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

1.
Изработване
на
перспективни планове
за участие в ОИ –
зимни и летни – 2020 и
2022г.,
съобразно
натрупания опит и
подчинени
на
принципите
на
многогодишната
подготовка
2.
Подготвяне
периодично
актуализиране
съвременни
методически
ръководства

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Утвърждаване на критерии за ММС,
включване
на
състезатели
в БОК, БСФ
проектоолимпийските
отбори,
съобразно възраст и особености на
вида спорт
Оптимизиране
на
периода
за
достигане на върхови спортни
постижения и времето за тяхната
реализация, съобразно годините на
олимпийските игри

неприложимо

2019 г.

Утвърдени
критерии

и 1. Изготвяне или актуализиране на БСФ, НСА
единни системи за подготовка по
на различните
видове
спорт
от
Българските спортни федерации,
включително на единните програми
за

неприложимо

2019 г.

Изготвени или
актуализирани
единни системи
за подготовка по
различните
видове спорт
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многогодишния
тренировъчен процес, в
комплексното развитие
на
популярните
в
Република
България
видове
спорт
(олимпийски
и
неолимпийски)
3.
Създаване
на 1. Повишаване квалификацията на НСА, Спортни Бюджет на ММС
условия и възможности спортно-педагогическите кадри
организации,
за развитие на спорта за
ММС
високи постижения на
местно, национално и
международно ниво
2.Реализиране на програми за спорт ММС,
за високи постижения и осигуряване Спортни
на ефективен тренировъчен процес за организации
постигане на спортни резултати на
международно ниво

Ежегодно

Бюджет на ММС

Ежегодно

ММС, Спортни Бюджет на ММС
3. Развитие на потенциала на младите организации
талантливи спортисти

Ежегодно

ММС, Спортни неприложимо
4. Постигане на силен социален организации
ефект
чрез
отразяването
на
постиженията на елитните спортисти
и увеличена популярност на спорта
сред подрастващите

Ежегодно

Проведени
курсове,
семинари и др.

Реализирани
програми
Включени
бенефициенти
Обхванати
спортисти
Обхванати
спортисти
Постигнати
призови
класирания на
Олимпийски
игри, световни и
европейски
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неприложимо

Ежегодно

ММС, Спортни
5. Постигане на добра ефективност и организации
целесъобразност при разходване на
средствата чрез въведените точни
параметри по програмите и контрол
по изпълнение на целите, заложени в
проектите
4.
Създаване
на 1. Утвърждаване на списък на ММС,
БОК, неприложимо
условия и възможности спортистите и отборите за участие в Спортни
за
участие
на олимпийски и паралимпийски игри, организации
българските
спортни фестивали
делегации
в
олимпийски
и
ММС, Спортни Бюджет на ММС
паралимпийски игри,
организации
фестивали, както и 2. Постигане на силен социален
прояви,
ефект чрез организиране на прояви,
популяризиращи
и популяризиращи и утвърждаващи
утвърждаващи
развитието на спорта и при дейности,
развитието на спорта
свързани с подпомагане лечението на
бивши и настоящи национални
състезатели

2019 г.

Ежегодно

първенства

Осъществен
мониторинг
контрол

и

Утвърдени
спортисти
отбори

и

Реализирани
прояви

ПРИОРИТЕТ 6: Насърчаване на физическа активност и практикуването на спорт и спортно-туристическата
дейност от гражданите за подобряване на здравословното им състояние.
МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

1.Междусекторно
1. Сформиране на обществени
сътрудничество
и консултативни съвети за развитие на
интегриран подход при спорта към на национално и местно
разработване
и

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ
ММС,
Бюджети
министерства,
отговорните
отговорни
за институции
изпълнението на общините,

СРОК

на 2020 г
и

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Брой изградени
и
действащи
консултативни
съвети
по
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изпълнение
на ниво
политиката
и
приоритетите
за
развитие на спорта в
Република
България.
Подобряване
на
управлението
и
развитието на спорта в
национален мащаб
2. Разработване на интегрирани
политики
за
повишаване
на
физическата
активност
на
гражданите и подобряване на
здравословното им състояние

3. Извършване на мониторинг на
равнището на физическа активност и
на политиките за укрепваща здравето
физическа
активност
по
определените рамка и показатели

секторни
политики,
Областни
управители,
НСОРБ

собствени
средства
спортните
организации

въпросите
спорта

на

ММС,
Бюджети
отговорните
министерства,
отговорни
за институции
изпълнението на
секторни
политики

на Ежегодно

ММС,
Бюджети
министерства,
отговорните
отговорни
за институции
изпълнението на общините
секторни
политики,
общини

на

4. Подпомагане на общините и ММС, общини
местните
спортни
клубове
за
разработване и изпълнение на

Ежегодно

и

Бюджети на ММС
и общините
2020 г.

на

Реализирани
интегрирани
политики

Обобщени
информация
данни
секторите
определените
рамка
показатели

и
по
по
и

Подпомогнати
общини
и
местни спортни
23

програми с акцент - физическа
активност и спорт за всички

клубове

5. Създаване на информационни ММС, общини,
системи за осигуряване на база от Спортни
данни и информация за състоянието организации
на спорта за всички от общините и
спортните организации

2.
Осигуряване
на
условия и възможности
за укрепваща здравето
физическа активност,
практикуване на спорт
за всички

1. Разработване, финансиране и
координиране
изпълнението
на
програми и проекти за насърчаване
на различните групи от населението
без разлика на социален статус, пол,
вероизповедание
и
етнически
произход за укрепваща здравето
физическа активност

ММС,
Общини,
Спортни
организации

Бюджети на ММС 2020 г.
и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации
Бюджети на ММС Ежегодно
и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации

2. Програми за спорта за всички и за
ММС, общини,
развитие на детския спорт
спортни
организации

Бюджети на ММС Ежегодно
и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации

3.

Бюджети на ММС Ежегодно

Осигуряване

на

достъп

до

Създаване
на
информационни
системи

Брой
реализирани
програми
и
проекти.
Брой включени
участници

Изграден
механизъм
за
координация и
стимулиране

Брой проведени
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3. Ангажираност на
спортните организации
за развитие на спорта за
всички

информация
за
мястото
и ММС, Общини,
възможностите за практикуване на спортни
спорт. Провеждане на национални, организации
регионални
и
общински
информационни кампании с цел
популяризиране на двигателната
активност и здравословния начин на
живот

и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации

кампании
и
масови спортни
прояви

1. Предоставяне на спортни услуги на Спортни
социални групи от населението и организации
осигуряване на работна среда за
квалифицирани
спортнопедагогически кадри

Бюджет на ММС, Ежегодно
собствени
средства
на
спортните
организации

Предоставени
услуги,
брой
специалисти

Спортни
организации

Бюджет на ММС,
Ежегодно
собствени
средства
на
спортните
организации

Брой участници,
брой проекти и
програми

ММС,
Общини,
Спортни
организации
с
предмет
на
дейност спорт за

Бюджети на ММС Ежегодно
и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации

Брой обекти с
изградена
достъпна
спортна
инфраструктура

2. Осигуряване на условия за
практикуване
на
спорт
на
гражданите,
популяризиране
и
насърчаване на укрепваща здравето
физическа
активност
чрез
изпълнение на проекти и програми на
спортни организации
4.
Осигуряване
на 1. Изграждане на достъпна спортна
условия и възможности инфраструктура за практикуване на
за
двигателна спорт за хората с увреждания
активност и спорт на
уязвими
групи
от
населението
с
цел
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социалното
включване

им

5.
Изграждане
и
подобряване
на
качеството
на
спортната
инфраструктура
за
практикуване на спорта
за
всички
от
гражданите

хора
увреждания

с

2. Подпомагане и изпълнение на ММС, Спортни
програми и проекти за физическа организации
активност и практикуване на спорт от
хора с увреждания

Бюджети на ММС Ежегодно
и
общините,
собствени
средства
на
спортните
организации

1. Изграждане на детски площадки, Общини
алеи за пешеходци и велосипедисти,
зони да отдих и спорт и подходяща
инфраструктура по местоживеене, до
планинските и високопланинските
хижи, къмпинги и заслони и др.

Бюджети
общините

на 2020 г.

Брой
реализирани
програми
и
проекти,
брой включени
участници
и
специалисти
Брой обекти

ПРИОРИТЕТ 7: Насърчаване на укрепващата здравето физическа активност, практикуването на спорт и
развитие на спорта за всички чрез реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на спортната база в
българските училища

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ИЗТОЧНИК НА
ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
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Реконструкция,
модернизация
и
цялостно изграждане
на спортната база в
българските училища,
подобряване
на
качеството
на
спортната
инфраструктура
на
базата
на
вече
осъществена оценка за
състоянието
на
съществуващата
спортна училищна база

1. Разработване на реда и условията ММС, МОН,
за финансиране на изграждането,
модернизацията и/или оборудването
на физкултурни салони и игрища в
училищата

2. Изграждане на физкултурни
салони и игрища съвместно с
общините и/или неправителствени
организации
в
рамките
на
действащото българско и европейско
законодателство

ММС, МОН,
Общини, НПО

Неприложимо

2019 г.

Разработен ред и
условия
за
финансиране

Бюджети
отговорните
институции
общините,
проекти,
финансирани
оперативните
програми

на 2020 г.

Брой изградени
и
модернизирани
физкултурни
салони и игрища

и
по

ПРИОРИТЕТ 8: Реконструкция, модернизация и цялостно изграждане на многофункционални спортни обекти и
съоръжения за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт, в това число и от хората с
увреждания
МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

Реконструкция,
модернизация
и
цялостно изграждане
на многофункционални
спортни
обекти
и
съоръжения
за
практикуване на спорт,
в това число и от хора с

1. Реконструкция, модернизация и
цялостно
изграждане
на
многофункционални спортни обекти
и съоръжения за практикуване на
спорт, в това число и от хора с
увреждания

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

ММС, Общини, Бюджети на ММС 2020 г.
Областни
и общините
управители,
НПО

2.Изграждане на многофункционални ММС,

Бюджети
МОН, отговорните

на 2020 г.

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Брой изградени
и
модернизирани
спортни обекти
и съоръжения
брой изградени
обекти
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увреждания

и детски спортни площадки и
спортни съоръжения, съвместно с
общините/областните
управители/неправителствените
организации
в
рамките
на
действащото българско и европейско
законодателство

Общини,
Областни
управители,
НПО

институции
общините,
проекти,
финансирани
оперативните
програми

и
по

ПРИОРИТЕТ 9: Борба срещу употребата на допинг

МЯРКА

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ ИЗТОЧНИК НА
ИНСТИТУЦИИ ФИНАНСИРАНЕ

1.
Превенция
на 1. Програми за антидопингово Антидопингов
употребата на допинг
обучение за целеви групи.
център
2. Участие и иницииране
антидопингови кампании.

на Антидопингов
център

Антидопингов
3. Използване на ЗУПС за целите на център
допинговия контрол.
Антидопингов
4. Дейности по Стратегията за център
съхранение на пробите.
Антидопингов

СРОК

ИНДИКAТОРИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Бюджет на ММС Целогодишно Проведени
(АЦ)
обучения; брой
обучени лица
Бюджет на ММС Целогодишно
(АЦ)
Проведени
кампании;
неприложимо
Целогодишно

Бюджет на ММС Целогодишно
(АЦ)

Доклади
ЗУПС;

Бюджет на ММС Целогодишно Съхранение

на

на
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център

(АЦ)

проби
акредитирана
лаборатория;
Взети проби

Бюджет на ММС 2020 г.
(АЦ)

Акредитация от
Световната
антидопингова
агенция

5. Допингов контрол – тестване и
разследване.
2.
Осигуряване
на 1. Поддържане на съвременна, ММС
съвременни условия за високо технологична антидопингова
антидопингов контрол лаборатория,
акредитирана
от
Световната антидопингова агенция.
2. Осигуряване на съвременна
специализирана,
технологична
лабораторна апаратура, отговаряща
адекватно на световните изисквания
в областта на спорта.

Бюджет на ММС
(АЦ)

в

ФИНАНСИРАНЕ
Средствата за реализиране на планираните мерки и дейности по Националната програма за развитие на физическото възпитание
и спорта 2018 – 2020 г. се предвижда да се осигурят в рамките на утвърдените бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет за
съответните години, както и чрез проекти по оперативните програми.
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Използвани съкращения:
БОК – Български олимпийски комитет
БСФ – Български спортни федерация
ВУ – Висши училища
ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗФВС - Закон за физическото възпитание и спорта
МВР – Министерство на вътрешните работи
МЗ – Министерство на здравеопазването
МК – Министерство на културата
ММС – Министерство на младежта и спорта
МО – Министерство на отбраната
МОН – Министерство на образованието и науката
НПО – Неправителствена организация
НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“
НСРОБ – Национално сдружение на общините в Република България
ППЗФВС – Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
ЗУПС – звено за управление на паспорта на спортиста
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