
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 11 ЮЛИ 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 

В сила от 1 януари 2001 г. 

 Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 

2006г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

 

Чл. 1. Определя минимални диференцирани размери на паричните средства за 

физическо възпитание и спорт, както следва: 

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за децата в държавните и 

общинските детски градини - 2 лв. на дете за бюджетна година; 

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за учениците в 

държавните и общинските училища в присъствена форма на обучение - 3 лв. на ученик 

за бюджетна година; 

3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за студентите редовна 

форма на обучение във висшите училища - 3 лв. на студент за учебна година; 

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) за военнослужещите на 

наборна военна служба и за курсантите - 3 лв. на военнослужещ на наборна военна 

служба и на курсант за бюджетна година. 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 

г.) Необходимите парични средства по чл. 1 се осигуряват ежегодно със Закона за 

държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на децата, 

учениците, студентите, военнослужещите и курсантите. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Не по-малко от 50 на 

сто от средствата по ал. 1 се разходват за осъществяване на учебно-тренировъчна и/или 

спортно-състезателна дейност. 

Чл. 3. Средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта се 

предоставят по одобрени проекти, изготвени по критерии и във форма, разработени и 

утвърдени съвместно от Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на 

образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на 

отбраната и от министерствата, финансиращи държавни училища, както следва: 

1. за децата в предучилищните детски заведения - по проект, изготвен от 

директора на детското заведение и съгласуван със съответната комисия на общинския 

съвет; 

2. за учениците в основните и в средните училища - по проект, изготвен от 



директора и училищното настоятелство и съгласуван със съответната комисия на 

общинския съвет; 

3. за учениците в държавните училища, финансирани от министерствата - по 

проект, изготвен от директора и училищното настоятелство и одобрен от съответния 

министър; 

4. за студентите във висшите училища - по проект, изготвен от студентските 

съвети и спортните катедри, одобрен от ректора на висшето училище; 

5. за военнослужещите на наборна военна служба - по предложение на 

началника на Генералния щаб на Българската армия, одобрено от министъра на 

отбраната, а за курсантите - по предложение на директора на дирекция "Кадрова 

политика" на Министерството на отбраната и одобрено от министъра на отбраната; 

6. за военнослужещите на наборна военна служба от другите министерства и 

ведомства - по предложения, одобрени от техните ръководители. 

Чл. 4. Неизползваните към 31 декември средства по реда на постановлението се 

възстановяват на държавния бюджет. 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 57 от Закона за физическото 

възпитание и спорта. 

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2001 г. 

Заключителни разпоредби 

 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 24 МАРТ 2006 Г. ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 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 ОТ БЮДЖЕТИТЕ НА 

ОБЩИНИТЕ 

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г.)  

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г. 


