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№……….………………….        

……………………. 2022 г.                                                                           ПРОЕКТ  

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 

Д О К Л А Д 

от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на 

съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища. 

Проектът на решение е подготвен на основание чл. 1, ал. 5, т. 2.7. от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., съгласно който са предвидени 

15 000 000 лв. за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. 

Необходимостта от програмата е продиктувана от ниските нива на физическа 

активност сред децата и подрастващите, които са тревожни и стават предмет на все по-

голямо безпокойство за органите, формиращи политиките за насърчаването на 

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на  Програма 

за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в 

държавните и общинските училища 
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физическата активност и подкрепата за здравословния начин на живот сред 

подрастващите, на европейско ниво. 

Една немалка част от училищата в страната не могат да задоволят потребностите 

за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт и изпитват 

затруднения при реализиране на спортните дейности. 

Възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни 

дейности са пряко обвързани със здравословното им състояние.  

Целта на програмата е подобряване на спортната култура на учениците чрез 

предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и 

модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното 

ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците както за провеждане на 

редовните часове, така и за дейности извън учебния план. 

С изпълнението на програмата ще се подобрят условията за провеждане на 

учебните часове по физическо възпитание на открито за пълноценно упражняване на 

спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и 

оптимизиране на двигателния режим на учениците. 

По програмата ще се изпълняват два модула – Модул 1 „Изграждане на нови 

спортни площадки със специализирана спортна настилка“ и Модул 2 „Ремонт на спортни 

площадки“.  

Максималното допустимо финансиране по двата модула е определено на база 

подробно проучване на актуалните стойности за този вид дейности, както и реализирани 

подобни проекти в образователните институции.  

С цел равнопоставеност между различните видове училища (начални, основни, 

средни, гимназии и др.) в програмата е предвидено бюджетът в размер на 15 млн. лв. да 

се разпредели между потенциалните бенефициенти в зависимост от съотношението на 

броя ученици, обучаващи се в един вид училище, спрямо общия брой ученици в страната. 

 Направена е демаркация и допълняемост на дейностите по разработената 

програма с дейностите по други национални програми за развитие на образованието, 

друго национално финансиране, фондовете на Европейския съюз, както и други 

донорски програми, в т.ч. Програма за образование 2021-2027 и Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Поставено е изискване дейностите и средствата по 

програмата да не дублират дейности и средства с еднакво предназначение по други 

програми и проекти. 
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 Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, 

тъй като необходимите средства за реализиране на програмата в размер на 15 000 000 лв. 

са предвидени в централния бюджет за 2022 година. Проектът на акт не изисква 

допълнителни финансови разходи/трансфери или други плащания по бюджета на 

Министерството на образованието и науката. 

 Проектът на решение не въвежда норми на европейското право, поради което не 

се налага изготвяне на справка за съответствието му с него. 

 Съгласно изискванията на чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация проектът на акт и докладът към него са публикувани 

за обсъждане на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и 

на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 1,  

ал. 5, т. 2.7. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. предлагам 

на Министерския съвет да приеме проекта на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни 

площадки в държавните и общинските училища. 

 

 

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 
 
 
 


