РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я ЗА М Л А Д Е Ж Т А И С П О Р Т А

ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА ЗА ВСИЧКИ
(утвърдена със заповед № РД-09-171/26.03.07г.,
изм. и доп. със заповеди с № РД-09-696/21.11.07г.и № РД-09-671/12.12.08г.)
І. Обосновка
Програмата за развитие на спорта за учащи и спорта за всички е разработена
в изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание
и спорта в Република България за периода 2005-2008г. и е съобразена със
заложените в нея цели и дейности. Насочена е към изпълнение на един от
основните приоритети на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) за
периода 2008-2010г. - политиката в областта на спорта за учащи и спорта за
всички, както и за изпълнение на задачите, свързани с процеса на интеграция на
страната ни в Европейския съюз.
Програмата е съобразена с националните традиции, съществуващите
социално - икономически условия и с водещите европейски практики.
Акцентът в програмата е създаване на предпоставки и условия за
положителна промяна на съществуващата ниска и недостатъчна двигателна
активност на населението и нездравословния начин на живот чрез
практикуването на физически упражнения и спорт. Това може да се осъществи с
постепенното приобщаване към активен двигателен режим и здравословен начин
на живот на представителите на различните социални групи от населението, в
т.ч. и хора с увреждания и в неравностойно положение. Независимо дали целта е
укрепване на здравето, активен отдих в свободното време или подобряване на
спортните и лични постижения в областта на спорта.
Програмата е разработена с оглед утвърждаване проектното финансиране на
спортни организации. От гледна точка на повишаване на ефективността от
дейностите ще се даде приоритет на проекти и инициативи с комплексен подход
и значимост на очаквания резултат за целевите групи.
С нейното изпълнение се предприемат действия насочени към устойчивост
при финансирането на дейностите, определяне на ясни параметри и по-добра
целенасоченост на средствата.
Програмата обединява усилията на ДАМС и лицензирани спортни
организации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, в т.ч.
и за хората с увреждания и дейностите в областта на социалния туризъм.

Активното включване на тези организации, оптимизиране на дейността им и
повишаване тяхната отговорност и ангажименти е гаранция за нейния успех и
ефективност.
ІІ. Нормативна основа
Член 4, т.4, чл.8, ал.1, т.7, чл. 59а, т.4, т.5, т.8 и т.9, чл. 59б, ал.2, т.1, т.2 и т.3
от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.4, т.4 от Наредба № Н-1 от
08.02.07г. за условията и реда за финансово подпомагане от ДАМС на спортни
дейности.
Национална стратегия и Национална програма за развитие на физическото
възпитание и спорта в Република България за периода 2005-2008г., приети с
протокол №18 от заседание на Министерски съвет на 05.05.2005г., в частта им за
спорта за учащи, спорта за всички и социалния туризъм.
ІІІ. Основна цел
Утвърждаване на проектното финансиране при подпомагане на
общественополезната дейност на лицензирани спортни организации с оглед
устойчиво развитие на спорта за учащи, спорта за всички и социалния туризъм.
ІV. Конкретни цели
1. Създаване на условия и възможности за приобщаване на учащите към
организирано практикуване на спорт и социален туризъм с оглед подобряване на
тяхното здраве и физическа дееспособност.
2. Увеличаване броя на хората от различните слоеве на населението,
практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.
3. Създаване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на
лични спортни резултати.
4. Утвърждаване на програмно и проектно финансиране на дейности
свързани със спорт за учащи, спорт за всички и социален туризъм.
5. Насърчаване и развитие на общественополезната дейност на лицензирани
спортни организации с оглед подобряване на административния им капацитет и
повишаване ефективността при усвояване на предоставените средства.
6. Използване възможностите на спорта, като превенция срещу
нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на
алкохол и наркотици.
7. Подобряване условията на достъп за практикуване на физически
упражнения, спорт и социален туризъм от хора в неравностойно положение.
8. Преодоляване на социалната изолация, запазване, развитие и реализация
на личностния потенциал на хората в неравностойно положение, чрез
осигуряване на равни възможности за спорт, отдих и социален туризъм.
9. Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност,
солидарност, спазване на принципите на „Феър плей”.
10. Осъществяване на активна медийна политика за промяна визията на
обществото към спорта за учащи, спорта за всички и социалния туризъм.
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V. Принципи
Законосъобразност
Партньорство
Перспективност и устойчивост
Откритост и прозрачност
Достъп за социални групи в неравностойно положение
Ресурсна осигуреност
Отчетност и контрол
VІ. Партньори
Спортни организации
Държавни институции имащи отношение към спорта за учащи, армейския и
полицейския спорт и спорта за всички
Общински администрации
Средства за масова информация
VІІ. Бенефициенти и обхват
1. Преки бенефициенти са лицензирани национални спортни организации и
многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов
принцип, в т.ч. и за хората с увреждания и дейностите в областта на социалния
туризъм. Същите могат да кандидатстват с проекти по програмата.
2. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат
на изпълнение на проектите по т.1, са:
• учащи от трите степени на образование - основна, средна и висша;
• представители на различни социални групи от населението, служители от
системата на армията и полицията и хора с увреждания практикуващи спорт и
социален туризъм чрез индивидуални или организирани занимания.
3. В териториален аспект програмата обхваща цялата страна, а във времеви
аспект - ежегодно в рамките на календарната година.
VІІІ. Дейности
1. Организационни:
• публикуване на програмата в интернет страницата на ДАМС;
• презентация и популяризиране на програмата чрез партньорите;
• предоставяне на възможност на спортни организации за участие с годишни
проекти за изпълнение на програмата - процедура по кандидатстване, внасяне на
проектите в деловодството на ДАМС;
• назначаване на експертна комисия от председателя на ДАМС за
разглеждане и даване на становища за отхвърляне или одобряване на всеки
проект поотделно;
• издаване на заповед от председателя на ДАМС, с която:
- одобрява и финансира в пълен размер предложения проект;
- одобрява и частично финансира предложения проект;
- не одобрява и не финансира предложения проект.
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2. Оперативни:
• сключване на годишни договори с изпълнителите на одобрените проекти
с оглед регламентиране на условията за финансово подпомагане от ДАМС,
размера на утвърдените средства, тяхното целесъобразното разходване и
отчитане, както и на взаимните задължения и отговорности;
• осъществяване на оперативно взаимодействие и активно партньорство за
изпълнение на програмата;
• изпълнение на дейностите по реализиране на одобрените проекти;
• предоставяне на периодична информация в главна дирекция „СУССВ” на
ДАМС за времето и мястото на спортните (спортно-туристическите) дейности от
изпълнителите на проектите;
• извършване на наблюдение и проверки от представители на ДАМС за
изпълнение на горепосочените дейности;
• изготвяне и предоставяне от изпълнителите на междинни и годишни
съдържателни и финансови отчети в съответствие с изискванията на
счетоводното законодателство и в сроковете, определени в договора за
финансово подпомагане.
ІХ. Условия за кандидатстване с проект
С проекти по програмата могат да кандидатстват лицензирани национални
спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на
ведомствен и отраслов принцип, в т.ч. и за хората с увреждания и дейностите в
областта на социалния туризъм, наричани по-нататък „изпълнители”.
1. Изисквания към изпълнителя.
Същият трябва:
•да е регистриран като юридическо лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност;
•да притежава валидна спортна лицензия;
•да не е кандидатствал с проект за съответната календарна година по
програмата на ДАМС за развитие на спорта за високи постижения, посочена в
чл.4, т.2 в Наредба № Н-1 от 08.02.2007г. за условията и реда за финансово
подпомагане от ДАМС на спортни дейности
•да няма финансови задължения към държавата и общините;
•да няма задължения към ДАМС по предходни договори;
•да води счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
•да има изградена структура от спортни клубове, която да осигури
изпълнението на дейностите и устойчивост на резултатите от проекта в
териториален аспект и сред различни възрастови и/или социални групи;
•да провежда учебно-тренировъчен и спортно-състезателен процес в
съответствие с нормативните изисквания;
•да е достигнал обществено внедряване на спорта чрез: - участници,
състезатели, специалисти, треньори, съдии, администратори, развита мрежа от
спортни услуги за граждани (в териториален и социален аспект);
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•да е реализирал принос в развитието на спорта за учащи и/или спорта за
всички и социалния туризъм;
•да осъществява мерки срещу употребата на допинг и насилието в спорта.
2. Изисквания към съдържанието на проекта
Проектът се представя на формуляр по образец, представляващ Приложение
№1 към програмата и съдържа:
• информация за кандидатстващата спортна организация;
• основна и конкретни цели;
• обхват и целева група;
• подробно описание на проявите (дейностите), включени в държавния и
международния спортен календар (ДСК и МСК), за които се кандидатства за
финансиране, срокове (дата и място - наименование и местонахождение на
спортните обекти, на които ще се изпълняват спортните дейности), прогнозни
резултати;
• очаквани резултати, ефект/полза;
• финансова обосновка за размера на общо необходимите средства, в т.ч. на
исканите средства и на предвидените собствени средства;
• информация за партниращи организации;
• информация за реализирани проекти в сферата на предмета на дейност.
3. Документи към проекта:
• решение на управителния съвет за утвърждаване на проекта и
кандидатстване по програмата;
• копие от удостоверение за вписване в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел на Министерство на правосъдието;
• удостоверението за актуално състояние;
• декларация, че няма финансови задължения към държавата и общините и
към ДАМС по предходни договори;
• държавен и международен спортен календар;
• съдържателни и финансови отчети за законосъобразно и целесъобразно
разходване на средствата, по предходни договорни задължения.
Х. Критерии и показатели за оценка на проекта
1.Критерии
1.1.Статут на организацията
Учредяване, регистрация, лицензия
Покритие в териториален аспект - спортни клубове вписани в Националния
регистър на спортните организации при ДАМС, треньорски кадри, съдии и
картотекирани състезатели
Въздействие и принос върху развитието на спорта за учащи и/или спорта за
всички и социалния туризъм - обхват на различни възрастови и/или социални
групи
Успешно планиране, администриране и управление на спорта
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Успешно реализирани проекти финансирани от ДАМС през последните 3
(три) години
Партньорство с други институции и организации за реализиране на
съвместни дейности
Допълнителна информация за перспективи за развитие
1.2.Приоритети на проекта
Съответствие на проекта с целите на програмата
Ясни, реалистични и конкретно формулирани цели, дейности, очаквани
резултати
Обективно проверими показатели и източници за оценка/проверка на
резултатите
Създаване на условия за равнопоставеност и обществена толерантност
Кадрова и ресурсна осигуреност
Съотношение между необходими и предвидени собствени средства
1.3.Планиране и отчетност
Мотивирани и конкретизирани разходи за изпълнение на проекта
Приоритетно разпределение на средствата по дейности
Представяни в срок съдържателни и финансови отчети за законосъобразно и
целесъобразно разходване на средствата, по предходни договорни задължения
2.Показатели за оценка
2.1.Показатели за въздействие в териториален и социален аспект
Дял на обхванати участници-%-ен
Дял на системно практикуващи-%-ен
Равнище на участие/включване-% на промяна от предходната година
Равнище на участие/включване на различни възрастови и/или социални
групи-% на промяна от предходната година
Успешно реализирани проекти в сферата на предмета на дейност
2.2.Показатели за изпълнение
Провеждане планирани прояви от ДСК
Участие в прояви от МСК
Участие на спортисти в централизирана спортна подготовка
Реализиране на други масови спортни прояви
Провеждане на обучение, повишаване квалификацията
Класирания, постигнати резултати
2.3.Показатели за резултат
Брой прояви от ДСК, брой участващи клубове, брой участници по вид спорт,
различни възрастови и/или социални групи
Брой участия в прояви от МСК, брой участници по вид спорт, различни
възрастови и/или социални групи
Брой спортно-тренировъчни лагери, брой дни, брой участници
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Брой квалификационни курсове, семинари и др.
Брой класирани в прояви от МСК до 16 място

ХІ. Регламент, процедура и срокове за кандидатстване
1. Кандидатстването с годишни проекти по програмата се извършва ежегодно
до 31 декември на предходната календарна година.
2. Договорът за финансово подпомагане на спортните организации се
сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта на председателя на ДАМС
за одобряване на проекта.
3. Програмата се реализира ежегодно в рамките на съответната календарна
година.
ХІІ. Очаквани резултати
1.Разработени и успешно реализирани годишни проекти на лицензирани
спортни организации за системни занимания със спорт, изява и постигане на
спортни резултати на регионално, национално и международно ниво.
2. Стимулиране на спортните организации чрез реализиране на проектите им
по т.1:
• да разширяват и разнообразяват спортните услуги, които предлагат на
гражданите в свободното им време;
• да създават условия с помощта на държавата и общините за пълноценно и
ефективно използване на спортните обекти и съоръжения.
3. Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците и студентите за
участие в системна тренировъчна и състезателна дейност, за изява и постигане на
лични спортни резултати.
4. Подобряване физическата дееспособност на учениците, разнообразяване и
осмисляне на свободното им време, като противодействие на негативните
явления в обществото.
5. Създаване на мотивация за практикуване на спорт и социален туризъм на
различните слоеве от населението чрез организиране и провеждане на различни
форми съобразени с техните възможности, интерес и потребности.
6. Въведени нови форми за организирани и самостоятелни занимания с
физически упражнения и спорт и разширен достъп на хората до спортните и
спортно-туристическите обекти.
7. Преодоляване на изолацията и интегриране чрез спорт и социален туризъм
на хората от различните социални групи, етническа и религиозна
принадлежност.
8. Мотивиране на спортни специалисти за пълноценното им включване за
реализиране на програмата.
9.Увеличаване броя на действащите спортни клубове с предмет на дейност
спорт за учащи и спорт за всички.
10. Подобрена координация и взаимодействие между държавните и
общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото
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възпитание, спорта и социалния туризъм и активизиране на сътрудничеството им
със спортните организации.
11. Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на
ползите от спорта и физическата активност, като основа на здравословен начин
на живот.
ХІІІ. Финансиране и условия за разходване на средствата
1. Средствата необходими за изпълнение на програмата се осигуряват от
консолидирания бюджет на ДАМС и изпълнителя на проекта.
2. Размерът на средствата за финансиране на одобрените проекти се определя
с нарочна заповед на председателя на ДАМС.
3. Предоставените финансови средства могат да бъдат разходвани за:
• организиране и провеждане на проявите, включени в държавния спортен
календар (ДСК) на съответните организации;
• подготовка и участие на представителни отбори в прояви от
международния спортен календар (МСК);
• материално - техническо осигуряване, закупуване на спортна екипировка и
спортни уреди и пособия, консумативи и медикаменти свързани със
спецификата на съответните видове спорт;
• наеми за ползване на спортни обекти по време на провеждане на
горецитираните прояви;
• такси за членство и участие във форуми (конгрес, симпозиум,
конференция и др.) на съответната международна спортна организация.
4. При необходимост с решение на управителния съвет до 5 (пет) процента
от средствата на одобрения проект могат да се предоставят за организационни
разходи на лицата, осъществяващи организационно-административна дейност по
изпълнение на програмата.
5. Изпълнителят може да предоставя от средствата по т.2 на спортни клубове
- свои членове за изпълнение на проявите по т.3;
6. Предоставените финансови средства не могат да бъдат разходвани за
дейности, извършени извън периода на действие на проекта по програмата и
извън посочените пера в т.3.
ХІV. Мониторинг и оценка на програмата
Координация, мониторинг и контрол по изпълнение на дейностите, включени
в програмата се осъществява от ДАМС.
Главна дирекция „СУССВ” изготвя годишен отчет за изпълнение на
програмата.
Ежегодно след реализиране на програмата, в зависимост от постигнатите
резултати, дейностите й могат да бъдат продължени, допълнени или променени.
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