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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от Десислава Танева – министър на земеделието и храните 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на 

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и 

храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери 

на паричните средства за физическо възпитание и спорт 

 

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 одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на средства по реда 

на Постановление № 129 на Министерския 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 бюджетите на общините.  

Средствата се предоставят за развитие на детския и ученическия спорт, и са 

насочени към подобряване на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-

състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се за 

бюджетна година на база разработени от държавните училища към Министерството на 

земеделието и храните (МЗХ) проекти за подпомагане физическото възпитание и 

спорта на учениците в присъствена форма на обучение. Необходимите средства се 

осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на 

представени разчети за броя на децата и учениците от държавните училища към МЗХ в 

размер на 3 лв. за ученик. Сумите, съобразно разпределението са посочени в чл. 1,  

ал. 2 от проекта на постановлението. 

В Министерството на земеделието и храните са постъпили проекти за 

предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в 
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държавните училища от аграрния сектор за бюджетната 2015 година на обща стойност 

43 689 лв., за 14 563 ученици. 

С постановлението се осигуряват средства за подпомагане на дейностите в 

училищата, свързани с подготовката и участието в учебната и спортно-състезателната 

дейност. Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация за системни 

занимания с физически упражнения и спорт, чрез подмяна на амортизирани уреди и 

пособия, необходими за практикуване на спорт, както и подпомагане на дейности, 

свързани с подготовката и участието на учениците в учебната дейност. 

Средствата, предвидени в проекта на постановление ще се осигурят за сметка на 

предвидените по централния бюджет за 2015 г., поради което към проекта на 

постановление е приложена финансова обосновка за актове, които не оказват пряко 

и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, съгласно Приложение № 2.2 към 

чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация. 

С проекта на постановление не се въвеждат норми на европейското право, 

поради което не е приложена справка за съответствието с правото на Европейския 

съюз.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проекта на 

постановление и докладът от министъра на земеделието и храните бяха публикувани 

на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.  

Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32-34 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с 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 на неговата 

администрация предлагам на Министерския съвет да разгледа и приеме предложения 

проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални 

диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. 

 

С уважение, 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

Министър на земеделието и храните 



 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСКИ  СЪВЕТ  

 

 
Проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ……. 

от ………………. 2015 г. 

 

 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ 

РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

П О С Т А Н О В И: 

Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в размер на 43 689 лв. по бюджета на 

Министерството на земеделието и храните за 2015 година за финансово осигуряване на 

минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и 

спорт на ученици. 

 Чл. 2.  Средствата по чл. 1  да се осигурят за сметка на предвидените разходи по 

централния бюджет за 2015 г. 

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1  да се увеличат разходите по политика в областта на 

земеделието и селските райони, бюджетна програма „Образование” по бюджета на 

Министерство на земеделието и храните за 2015 година. 

 (2) Със сумата по чл. 1, да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2015 година. 

Чл. 4. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по 

бюджета си за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите. 

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши  произтичащите от чл. 1 промени по 

централния бюджет за 2015 г. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на 

Министерския 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 бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г., изм. и доп.,  бр. 28 от 

2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.). 

§ 2. Изпълнението на Постановлението се възлага на министъра на земеделието и 

храните. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

БОЙКО БОРИСОВ 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

ВЕСЕЛИН ДАКОВ 

 

 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:  

ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ", МЗХ: 

        MАГДАЛЕНА ДАКОВА 

 

 


