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СПОРТ 

Спортът във всичките си разновидности и проявления не може да се развива 

независимо или оценява обективно извън развитието и оценката за общото състояние 

на държавата. Основната програмна цел в сектора е цялостна и всеобхватна реформа 

във всички структури на сектора-законодателна реформа, административна реформа, 

управленска реформа. Следва да се извърши изменение на нормативната рамка, 

която регулира сектора, административна реформа на държавните структури в сектора 

и увеличаване и оптимизиране на бюджета в сектора, което в средносрочен план 

трябва да доведе до засилване на частните инвестиции в спорта, подобрение на 

организацията и работата на държавните административни структури в системата, 

начело с ММС, значително подобрение на спортната инфраструктура, разходване на 

бюджета в спорта целесъобразно, изпълнение на вече приети стратегии и програми, 

които предвиждат оптимизация и подобряване на резултатите в основните дейности в 

системата на спорта. Масовият спорт трябва да бъде поставен като национален 

приоритет, който е в основата на здравето на нацията. 

I. Ревизия: 

 Пълна ревизия на дейността на Министерство на Младежта и Спорта 

(ММС) за последните 10 години. Ще бъдат ангажирани всички компетентни 

държавни институции (ММС, АДФИ, Сметна Палата, икономическа 

полиция, ДАНС, ГДБОП и др.). 

 Пълна ревизия на акционерните дружества държавна собственост, които 

стопанисват, поддържат и управляват спортната база на ММС- 

„Национална Спортна База“ ЕАД, „Академика 2011“ ЕАД и „Сердика 

Спортни Имоти“ ЕАД. Ще бъдат ангажирани всички компетентни държавни 

институции (ММС, АДФИ, сметна палата, икономическа полиция, ДАНС, 

ГДБОП и др.). 

 Пълна проверка на дейността на спортните федерации и ревизия на 

разходването на предоставените им държавни средства за последните 10 

години. Ще бъдат ангажирани всички компетентни държавни институции. 

 Ревизия на дейността на Антидопинговия център към ММС и на 

прехвърлената към Софийския университет лаборатория. 
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 Проверка и одит на всички големи държавни инвестиции в спортни проекти 

и спортни съоръжения през последните 10 години. Ще бъдат ангажирани 

всички компетентни държавни институции. 

 Цялостен проверка и одит на дейността на държавните спортни училища. 

 Отнемане лиценза на спортни федерации, които са извършили нарушения, 

даващи основание за отнемане, съгласно ЗФВС. 

II. Законодателна и административна реформа: 

 Създаване на експертен съвет към Министерство на Младежта и Спорта 

(Министъра на Младежта и Спорта) като постоянен орган, включващ 

максимално широк кръг експерти, спортисти и деятели в различни сфери 

на спорта, науката и управлението, с цел подготовка на мащабна 

законодателна, организационна, административна и управленска реформа 

в целия сектор. 

 След обществено обсъждане, ще се създаде работна група която да 

подготви предложения за изменения и допълнения на ЗФВС и правилника 

за неговото прилагане с цел максимално адаптиране на законодателството 

към действителните потребности в сектора.  

 След обществено обсъждане, ще се инициира законодателна инициатива 

за детайлно законодателно уреждане на юридическия статут на договора с 

професионалните спортисти. Към момента съществува колизия между 

ЗФВС и КТ по отношение на вида на сключвания договор и това води до 

много спорове между състезатели и клубове и неясноти в начина на 

осигуряване, трудов стаж, прекратяване и др.  

 След изготвяне на анализ на последствията от одържавяването на 

частните лотарии и отражението му върху приходите на държавата и 

изготвяне на анализ на състоянието на държавното дружество „Български 

Спортен Тотализатор“ и на приходите за ММС, постъпващи ежегодно от 

него, ще се инициира законодателна инициатива, която да предвиди, че % 

и/или твърда сума от приходите на държавата от търговия с акцизни стоки 

и/или процент от приходите на държавата от хазарт ще се предоставят на 

ММС. 

 Приемане на стратегия за реформа и развитие на спортните училища. 
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 Премахване на системата на делегираните бюджети в образованието за 

спортните училища.  

 Поетапно увеличаване на часовете по спорт до 5 часа седмично за всички 

ученици от 2 до 12 клас. 

 Извършване на административна реформа на ММС, която цели да повиши 

административния капацитет на ведомството и да засили ролята на 

контролните органи в него. Целта е оптимизация на щата и увеличаване на 

заплатите на заетите лица.  

 Създаване на административни звена на ММС във всички области с цел 

координация на националната политика в спорта с органите на местното 

самоуправление. 

 Изготвяне на национална стратегия в спорта при ситуации, 

възпрепятстващи нормалното протичане на тренировъчна и състезателна 

дейност. 

 Създаване на действаща система за олимпийска подготовка 

(централизирана и децентрализирана) и използване на експертния 

капацитет на НСА по въпроси свързани с науката в спорта. 

 Инвестиции на ММС в увеличаване на капацитета на центъра  за научна и 

приложна дейност в спорта към Национална спортна академия и 

използването му за нуждите на спорта за високи постижения. 

III. Финансова и инфраструктурна реформа 

 Значително увеличение на бюджета на ММС за 4 годишен период до 200      

милиона лева. 

 Държавна финансова и друга помощ към общинските центрове за 

личностно развитие (бивши УСШ) с цел увеличаване на обема и вида на 

предлаганите дейностите. 

 Промяна на методиката за изчисляване размера на финансирането на 

спортните федерации.  

 Създаване на справедлив механизъм на финансиране на спортните 

клубове по "Програма за развитие на спортните клубове" или създаване на 

друга алтернативна програма. 
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 Изготвяне на национална програма за насърчаване на училищния спорт и 

дейността на бившите УСШ. 

 Инвестиции в инфраструктура за масов неорганизиран спорт. 

 Строителство на нов национален стадион, който да отговаря на всички 

съвременни изисквания. 

 Строителство на многофункционални спортни зали в областни градове, 

които имат спешна необходимост от такива. 

 реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в 

съответствие с международните стандарти. 

 


