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от
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ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн. ДВ бр. 58 от 2000г.)
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, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(обн. ДВ бр. 58 от 2000г.).
Постановление № 129 на Министерски съвет е прието през 2000 г. на основание чл. 57 от
Закона за физическото възпитание и спорта, като паричните средства за неговото изпълнение се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините. Минималните диференцирани
размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт са регламентирани в чл. 1 от
ПМС №129 от 2000 г. - размерът на субсидията в периода 2001-2006 г. е 1,00 лв. на дете в
детска градина и 1,50 лв. на ученик, студент, курсант, а в периода 2006-2017 г. е съответно 2 лв.
на дете в детска градина и 3 лв. на ученик, студент, курсант. Посочените размери на средствата
не са променяни от 2006 година.
Същевременно за периода 2006-2017 г. размерът на минималната работна заплата за
страната е нараснал от 160 лв. през 2006г. (определени с ПМС № 8/20.01.2006 г.), 420 лв. през
201 г. (ПМС № 375/28.12.2015 г.) и 460 лв. през 2017 г. (ПМС № 22/26.01.2017 г.).
По данни на Националния статистически институт индексът на потребителските цени за
м. януари 2006 г. спрямо м. януари 2017 г. е 142 %, което определя инфлация в страната в
размер на 42%.
От друга страна, от 2006 г. насам цените на спортните уреди, пособия, екипи и
съоръжения са се увеличили многократно. При условията на финансиране на училищата по
единен разходен стандарт, за училища, в които се обучават под 100 ученика, е трудно
осигуряването на елементарни средства за спорт. Съгласно чл. 3 от ПМС № 129 от 2000 г.
средствата се предоставят за бюджетна година на база одобрени проекти, в които не по-малко
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от 50 % от сумата е предвидена за провеждане на спортни празници, транспорт във връзка с
участие в междуучилищни състезания и други активни спортни занимания, създаващи навици
за системни занимания със спорт и здравословна физическа активност. До 50 % от сумата по
проекта може да бъде предвидена за закупуване на спортни уреди и пособия – топки,
гимнастически пособия и др., но средствата са недостатъчни, тъй като към момента напр.
цената на една футболна топка варира от 32 до 115 лв., а баскетболната топка е 32 лв.
Стойността на застрахователните премии по сключваните договори застраховка, цените на
билетите за пътуванията на учениците, както и разходите за храна и нощувка, извършвани при
провеждане на състезания в същото и в друго населено място, също са нараснали. Крайно
недостатъчни са и средствата за провеждане на училищни и студентски първенства и турнири
по различни видове спорт и туристически прояви.
Средствата за физическо възпитание и спорт се предоставят за бюджетна година на база
одобрени проекти съгласно чл. 3 от ПМС № 129 от 2000 г. С цел уеднаквяване на изискванията
за разработване на проектите по Постановлението е необходимо да бъде създаден единен
формуляр за кандидатстване за всички субекти, изготвящи проект.
В България от 1 януари 2008 година отпадна наборната военна служба и поради това се
налага текстовете по чл. 3, т. 5 и 6 от Постановление № 129 от 2000 г. да бъдат изменени.
Във връзка с гореизложеното предлагам увеличаване на минималния диференциран
размер на паричните средства за физическо възпитание и спорт, като новите размери да бъдат
както следва:
за децата в държавните и общинските детски градини - 5лв. на дете за бюджетна година;
за учениците в държавните и общинските училища в присъствена форма на обучение - 6
лв. на ученик за бюджетна година;
за студентите редовна форма на обучение във висшите училища - 6 лв. на студент за
бюджетна година;
за курсантите от висшите военни учебни заведения и Академията на МВР - 6 лв. на
курсант за бюджетна година.
Предлаганото изменение на минималния диференциран размер на паричните средства за
физическо възпитание и спорт ще доведе до увеличение на общия размер на необходимите
средства с 3 186 894 лв. Посочената сума е индикативна, тъй като годишния размер на
средствата е функция на броя на децата, учениците, студентите и курсантите за съответната
година. Това увеличение отразява социалното значение на предлаганото изменение, което
засяга социална група, която обхваща над 1 000 000 деца в детски градини, ученици, студенти и
курсанти (децата в държавните и общинските детски градини - брой към 01.02.2017 г. - 205 224;
учениците в държавните и общинските училища в присъствена форма на обучение – брой към
01.02.2017 г. - 698 298; студентите редовна форма на обучение във висшите училища – брой
към 01.02.2017 г. - 155 000; курсантите от висшите военни учебни заведения и Академията на
МВР – брой към 01.02.2017 г. - 3 774).
Изчисленията са извършени на базата на информация към м. февруари 2017 г.,
предоставена от заинтересуваните ведомства (Министерство на образованието и науката,
Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните роботи, Министерство на
културата), като данните по институции са представени в приложение към настоящия доклад.
Предлаганото увеличение на минималния диференциран размер на паричните средства за
физическо възпитание и спорт ще създаде по-добри условия за провеждане на занимания със
спорт в детските градини, училищата и висшите учебни заведения, чрез оптимизиране на
провеждането на учебно-тренировъчна и/или спортно-състезателна дейност и подпомагане на
материално - техническото й обезпечаване. Това ще доведе до насърчаване на младите хора към
системни занимания със спорт, до повишаване на двигателната активност на децата, учениците
и студентите чрез организиране на спортни мероприятия – на училищни и студентски турнири,
спортни празници по различни видове спорт, подобряване на физическата подготовка на
курсантите, ще се съдейства за превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.
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Други предлагане промени са:
- промени по процедурата на кандидатстване с проект - създаване на единен формуляр за
кандидатстване, като ново приложение към Постановлението;
- промени в отделни текстове на постановлението, произтичащи от актуалните разпоредби
на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за Министерството на вътрешните работи.
Проектът на Постановление и докладът към него са публикувани на интернет страницата
на Министерството на младежта и спорта.
Към проекта на Постановление не се прилага справка за съответствие с европейското
право, тъй като със същия не се въвеждат норми на европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение „второ“ от Закона за нормативните актове, срока за
обществено обсъждане е намален от 30 дни на 14 дни, поради следните причини:
Съгласно т. 2.1.14 от Решение № 37 от 19.01.2017 г. на Министерския съвет, в срок до
20.04.2017 г. Министерския съвет провежда заседание на което разглежда и одобрява
средносрочната прогноза за периода 2018-2020 г. В тази връзка обръщаме внимание, че
забавянето на проекта на постановление ще доведе до риск предлаганата промяна да не бъде
отразена за бюджетната 2018 г. съгласно посочените срокове.
Изготвена е финансова обосновка съгласно приложение 2.2 към чл. 35, ал.1, т.4, буква „а“
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проектът на
Постановление ще доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация,
предлагам Министерският съвет да разгледа направеното предложение и да приеме проекта на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на
Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн. ДВ бр. 58 от 2000г.).

С уважение,
ПРОФ. ДАНИЕЛА ДАШЕВА
МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Съгласували:
Главен секретар:
Лилия Иванова
Директор на дирекция „Финанси“:
Силвана Перозова

Директор на дирекция СУСУ:
Мария Стефанова

Директор на дирекция АПНО:
Васил Пеловски

Началник на отдел ПНИО:
Мира Дукова

Изготвил:
Ст. юрисконсулт Албена Събева
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