РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на младежта и спорта
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
Мариана Георгиева– Министър на младежта и спорта
и
Анелия Клисарова – Министър на образованието и науката
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на младежта и спорта.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасяме за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на
младежта и спорта.
С Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структурата
на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ бр.48 от 2013 г.), Министерството
на физическото възпитание и спорта и Министерството на образованието, младежта и
науката са преобразувани съответно в Министерство на младежта и спорта и
Министерството на образованието и науката. Предложените изменения и допълнения имат
за цел да приведат в съответствие с цитираното Решение структурите на двете
министерства и числеността им, както и преразпределение на изпълняваните от тях
функции.
Предвид извършените преобразувания, създадените нови административни звена и
поради многобройните и важни промени настъпили в структурата и функциите на
съществуващите дирекции и отдели в Министерство на младежта и спорта, се предлага
проект на нов Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта.
Основните цели на предложения проект на Устройствен правилник, са правната
регламентация на функциите и задачите на Министерството за изготвяне на национални
стратегии, национални и годишни програми за развитие на младежта и спорта, провеждане
на единна политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм.
В проекта на Постановление са отразени функциите на Министерството свързани с
провеждане националната политика за младежта, с подпомагане развитието на спорта в
училище и спорта в свободното време на децата, като една от най-добрите алтернативи на
престъпността и наркоманиите. С проекта на Устройствен правилник е определена новата
структурата, функции и организацията на работа на Министерството.
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В предложения проект са допълнени правомощията на Министъра на младежта и
спорта, във връзка с провеждане на единната държавна политика в областта на младежта,
спорта и социалния туризъм, като орган, който подготвя национална стратегия,
национални програми и програми за развитие на младежта и спорта.
С решението на Народното събрание е предвидено за в бъдеще Министерството на
младежта и спорта да бъде държавният орган, който провежда националната политика за
младежта и синхронизира българското законодателство с актовете на Европейския съюз,
свързани с тази политика. С проекта на Устройствен правилник цялостното
административно и информационно обслужване на юридически лица, граждани и
административни звена в министерството се съсредоточава в самостоятелна дирекция. В
Общата администрация да се създаде нова дирекция „Финанси и стопанско управление” ,
която съчетава в себе си освен досегашните функции по финансово управление и
счетоводна отчетност и нови задачи свързани с организацията на дейността по формиране
и провеждане на политиката за управление на държавната собственост.
Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие” има
функциите да обосновава и изпълнява инвестиционната политика на Министерството –
придобиването на дълготрайни материални активи за нуждите на Министерството;
формиране на стратегията за развитие на материално – техническата база за физическо
възпитание, спорта и социален туризъм; организация на изпълнението на строителномонтажните работи и организиране и/или осъществяване на ефективен инвеститоррски
контрол на обектите.
Проекта на Постановление отразява функциите на Министерството на младежта и
спорта във връзка с дейността по основните и специфични цели и приоритети на
Националната политика на младежта и на Министъра на младежта и спорта да ръководи,
организира и координира Програми и проекти в областта на младежта. Предвид това се
създават две нови дирекции - „Политика за младежта” и „Младежка информация и
координация”.
Дирекция „Политика за младежта” ще подпомага Министъра при планиране на
националната политика за младежта, като част от функциите и включват изготвяне на
планове за младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта, Доклад за
младежта с информация за социално-икономическото положение на младите хора в
страната и изпълнението на приоритетите в младежката политика, осъществяване и
поддържане на контакти с държавните органи и неправителствени организации, както и с
международни организации и институции, чиято дейност е свързана с реализирането на
политики за младежки дейности.
Дирекция „Младежка информация и координация”, ще подпомага Министъра като
координира изпълнението на националната политика за младежта. Дейността й е свързана
със събиране, обработване, съхраняване и популяризиране на актуална информация в
Национална информационна система за младежта, свързана с потребностите и интересите
на младите хора в страната; подпомагане на областните администрации и общините при
разработването и осъществяването на местна и регионална политика за младежта;
организиране на младежки форуми за обезпечаване на диалога с младите хора в страната
и други.
Извършени са промени в Правилника за устройството и дейността на
Антидопинговия център – предвид необходимостта да се гарантира независимостта на
тестването при извършване на проверки, каквото е изискването на Международния
стандарт за тестване и препоръките на Мониторинговата група към Съвета на Европа, за в
бъдеще изпълнението на годишния план за разпределение на проверките, няма да се
утвърждава от министъра на младежта и спорта.
Чрез вътрешно преструктуриране и прехвърляне на дейности и персонал от
Министерството на образованието и науката и актуализиране дейността на
Антидопинговия център – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра
на физическото възпитание и спорта, е увеличена общата численост на Министерството на
младежта и спорта от 175 щатни бройки на 195 щатни бройки.
Предлаганите в § 4 от проекта на Постановление изменения във функционалната
характеристика на дирекция „Канцелария и административно обслужване” от
Министерството на образованието и науката (МОН) се налагат с оглед предвидените нови
дейности за МОН в Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ, бр.
30 от 26.03.2013 г.). Съгласно този закон, считано от 1 юни 2013 г. дейностите по
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издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи,
издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от
Министерството на образованието и науката (МОН) и неговите звена ще се извършват от
МОН. До момента тези дейности се извършваха от Министерството на външните работи
(МВнР), като МОН участваше в процедурата чрез заверка на документите преди поставяне
на апостила в МВнР.
С приемането на Устройствения правилник не се увеличава числеността на
служителите в системата на Министерството и не изисква отпускане на допълнителни
средства от държавния бюджет.
Поради естеството на предложеният проект на нормативен акт не е изготвена
справка за съответствие с европейското право, тъй като не се предлага хармонизация на
регламентираната материя.
Предложеният нормативен акт няма да окаже пряко или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което не е необходимо изготвяне на финансова обосновка.
Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със
справка за приетите и неприетите предложения и бележки, както и съображенията за това,
са приложени към настоящия доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2, от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският
съвет да разгледа направеното предложение и приеме приложения проект на Устройствен
Правилник на Министерството на младежта и спорта.

Мариана Георгиева

Анелия Клисарова

Министър
на младежта и спорта

Министър
на образованието и науката
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